CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 15.12.2015, 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 15.12.2015.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1801/09.12.2015 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Bulboacă Barbu Gabriel, Ilie Vasile și Talpău
Sorin Ciprian.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, directorii și contabilii șefi ai unităților de
învățământ din municipiul Moinești şi reprezentanţi mass-media.
Din partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă d-na ec.
Găman Oana – director economic și d-na ec. Belciu Lăcrămioara – şef Serviciu
Resurse Umane.
Din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău dl. Director executiv Seto Bogdan Constantin.
La ședință participă și un grup de cetățeni din municipiul Moinești.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 24.11.2015 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 comisii 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 24.11.2015.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 24.11.2015, cu 16 voturi
pentru.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Aşa cum
aţi luat la cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate,
şedinţa Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 24.11.2015.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului
Moineşti preliminată la data de 31.12.2015.
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Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind avizarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului
Urbanistic General al municipiului Moinești, documentație aprobată prin Hotărârea
nr. 68/2003.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru
persoane fizice, pe raza municipiului Moinești pe anul 2016, precum și tarifele
operatorului de colectare și transport deșeuri S.C. Compania Romprest Service S.A.
București.
Iniţiator: Consiliul Local al municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind privind aprobarea Planului de ocupare a
funcțiilor publice pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a
unui spaţiu Asociației ”Primul Pas” Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită
Asociaţiei „Habitat for Humanity” Comăneşti, a unui teren situat pe strada Plopilor,
nr. 27A, municipiul Moinești, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind acceptarea donaţiei sculpturii ”Cheile
orașului/Păstrătorul Cheilor Cetății”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației pentru atestarea
Municipiului Moinești ca stațiune turistică de interes local ”Moinești-Băi”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind acordarea avizului de oportunitate pentru
întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu ”Lucrări de transformare clădiri C4 și C7
în spații pentru festivități”, strada Atelierelor, nr. 148, municipiul Moinești, județul
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe construită prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
15. Diverse:
- Informare privind încheierea actului adițional nr. 5 la Contractul de credit
nr. 1/17.04.20007 în valoare de 4.000.000 Euro.
Consult pe domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul
ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată,
ulterior modificată.
Nefiind, supun la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
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Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 15.12.2015, cu 16 voturi
pentru.
Punctul 1 a fost parcurs, se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar și Tincu
Liliana Angela – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre completat cu următoarele sume în bugetul local 203 mii lei
la capitolul venituri pentru cheltuielile cu salariile din învățământ, 12 mii lei penttru
copiii cu nevoi speciale integrați în învățământul de stat, 6,83 mii lei din cote
alocate din impozitul pe venit pentrui echilibrarea bugetelor locale, iar la bugetul
autofinanțate la capitolul venituri cu suma de 3 mii lei la Colegiul Tehnic ”Grigore
Cobălcescu” din sponsorizări pentru achiziționarea unor obiecte de inventar.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor municipiului Moineşti preliminată la data de 31.12.2015.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar și Tincu
Liliana Angela – 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, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
municipiului Moineşti preliminată la data de 31.12.2015, cu 16 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind avizarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal de Urgenţă
Moineşti.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar și Tincu
Liliana Angela – 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, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind avizarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, cu 16
voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind prelungirea
perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Moinești,
documentație aprobată prin Hotărârea nr. 68/2003.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar și Tincu
Liliana Angela – 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a
Planului Urbanistic General al municipiului Moinești, documentație aprobată prin
Hotărârea nr. 68/2003, cu 16 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxei
speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești pe
anul 2016, precum și tarifele operatorului de colectare și transport deșeuri S.C.
Compania Romprest Service S.A. București.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedintele comisiei: Acest proiect de
hotărâre a fost supus dezbaterii publice, în forma transmisă de ADIS Bacău, de
asemenea și tarifele operatorului de colectare și transport deșeuri S.C. Compania
Romprest Service S.A. București. Dezbaterea publică a fost convocată conform
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 10.12.2015, după
publicarea în mijloacele media a Anunțului din 24.11.2015 și a actelor
administrative supuse dezbaterii publice - proiectul de hotarâre, expunerea de
motive, raportul de specialitate, adresa nr. 40462/12.11.2015 a ADIS Bacău. Au
participat consilieri locali și cetățeni din municipiul Moinești. A fost dezbătut
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Proiectul de hotarâre în forma transmisă de ADIS Bacău, după discuții s-a propus ca
taxa specială de salubritate să rămână la valoarea din anul 2015, respectiv 7,5
lei/persoană/lună pentru persoane fizice din locuințe colective și 6 lei/persoană/lună
pentru persoane fizice din locuințe individuale și s-a mai propus ca în cazul în care
va fi necesar cheltuielile pentru persoanele care beneficiază de scutiri, vor fi
suportate din bugetul local. Totodată menținerea scutirii la plata taxei speciale de
salubrizare a următoarelor categorii de persoane: veteranii de război, văduvele
veteranilor de război, persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele
încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap
grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, persoanele
fizice prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990, privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite
în prizonieri și persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, familiile
și pesoanele care nu beneficiază de serviciile de salubritate. Aceste propuneri au
fost discutate în cadrul dezbaterii publice, aceasta fiind și propunerea finală ca taxa
să fie menținută la valoarea actuală.
În sală sa află domnul Seto Bogdan, directorul executiv al ADIS Bacău care
și-a exprimat dorința de a lua cuvântul.
Domnul Seto Bogdan, director executiv ADIS Bacău: Prezența mea este
legată de dezbaterea acestui proiect de hotărâre. ADIS Bacău a transmis spre
aprobare proiectul de hotărâre privind tarifele operatorului de colectare și transport
deșeuri S.C. Compania Romprest Service S.A. București și a taxei speciale de
salubritate în cuantumul din Planul tarifar aprobat de Consiliul Local Moinești în
anul 2013. Am înțeles din expunerea domnului Viceprimar, menținerea taxei la
nivelul anului 2010 în anul 2016. Doamnelor și domnilor consilieri, situația se
prezintă astfel: municipiul Moinești alături de alte 64 UAT-uri are un contract cu
S.C. Compania Romprest Service S.A. București. Taxele și tarifele au fost obținute
în urma unei licitații susținută de ADIS Bacău în numele și pe seama celor 93 de
UAT-uri. Această licitație se află în stadiul de soluționare a contestației pentru că a
fost contestată de unul dintre participanți. Termenul de rezolvare este 17 decembrie.
Se estimează ca în 2016 ambele componente ale sistemului de management integrat
al deșeurilor să funcționeze. Aceste programe au alte costuri decât cele care se
practică în prezent. Ori taxa din 2010 nu va putea acoperi serviciul prestat în 2016.
În ceea ce privește depozitarea, 24 lei/tonă în celula 1 operată în prezent de Primăria
Bacău, așa cum am precizat în adrese transmise; în data de 05.01.2015 Primăria
Bacău a încheiat cu operatorul un contract privind administrarea celulei 1. Conform
acestui contract tariful de depozitare deșeuri menajere va fi de 46,8 lei/tonă fără
TVA. Diferența de la 24 lei/tonă la 46,8 lei/tonă nu poate fi susținută de o taxă la
nivelul anului 2010. Dacă acel contract ar fi fost în vigoare, prezența mea aici nu ar
fi fost necesară pentru că dvs. ați fi luat la cunoștință de noile tarife și le-ați fi
aprobat și cu siguranță s-ar fi ajuns la concluzia că taxa la nivelul anului 2010 nu ar
fi suficientă. Există oricând posibilitatea ca operatorul ECO SUD să preia, în baza
contractului încheiat cu Primăria Bacău, activitatea de depozitare, sortare deșeuri în
celula 1, lucru ce va duce automat la alte tarife care nu pot fi suportate din această
taxă. Contractul nu poate fi aplicat deoarece ECO SUD refuză preluarea celulei 1 pe
motiv de neconformitate. Primăria Bacău nu a putut pune la dispoziție și instalațiile
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conexe: stația de sortare, compostare și bazinele de levigat. Aceste bazine sunt o
”bombă cu ceas”, costurile de tratare sunt imense. Nici Primăria Bacău nu a vrut să
și le asume și nici operatorul care a câștigat în instanță licitația pentru că sunt foarte
mari. Toate UAT-urile din județ beneficiază de tariful de 24 lei/tonă care este
convenabil, existând oricând posibilitatea aplicării tarifului de 46,8 lei/tonă. În ceea
ce privește celula 2 licitată de ADIS în numele și pe seama dvs., tarifele de
depozitare vor rezulta în urma a ceea ce decide Instanța. Nu credem că va fi 24
lei/tonă, așteptăm decizia instanței, cu siguranță vor fi mai mari. De aceea afirm că
taxa din 2010 nu va putea sub nici o formă suporta serviciul din 2016. Înțeleg
responsabilitatea dvs. referitor la acest subiect sensibil de creștere a taxei. Nivelul
de 9,25 lei/lună de persoană a fost calculat ținând cont de un indice mediu de
generare și un grad de suportbilitate al populației din județul Bacău, raportat la
celula cea mai săracă. A rezultat 3,76 lei/pers/lună în mediul rural și 9,25
lei/pers/lună în mediul urban, raportat la 10% dintre cele mai sărace persoane din
județ. Doar un astfel de nivel poate acoperi serviciul de salubritate pe cele 8
componente ale taxei. Din punctul de vedere pe care-l susținem, spun că acest nivel
de 7,5 lei/pers/lună la locuințele colective și 6 lei/pers/lună la locuințele individuale
nu va putea acoperi serviciul de salubritate. Dacă mâine ECO SUD va începe să
opereze în celula 1 la tariful de 46,8 lei/tonă, cum se va putea susține serviciul în
condițiile taxei din 2009? De la 7,5 lei la 9,25 lei nu este o diferență mare. Fără taxa
care să acopere tarifele serviciul nu poate funcționa. Tariful actual de 24 lei/tonă nu
percepe TVA pentru că este practicat de Primăra Bacău. În momentul în care vine
ECO SUD tariful crește de aprox. 3 ori pentru că se va percepe și TVA. Înțeleg
chestiunea extrem de sensibilă politică dar cu consecințe economice. În schimb este
mult mai ușor să aliniem taxe la nivelul aprobat în 2013. Un număr de 65 UAT-uri
sunt în relații contractuale cu S.C. Compania Romprest Service S.A. București, 93
vor fi în relații contractuale cu operatorul celulei 2 care va prelua stația de sortare de
la Moinești. Însumate tarifele vor putea fi suportate din taxa de 9,25 lei/pers/lună în
mediul urban și 3,76 lei/pers/lună în mediul rural. Am înțeles întotdeauna
preocuparea Executivului și mulțumesc pentru susținere domnului Primar, domnului
Viceprimar cât și dvs. pentru votul pe care l-ați dat la toate documentele care au
emanat de la ADIS Bacău. V-am reprezentat și vă reprezentăm în relația cu
operatorii, putem să o facem doar în condițiile în care vă dați acordul la tarifele
rezultate în urma licitației și care sunt cele corecte. Preocuparea noastră a fost
inclusiv de posibilitatea de acordare a subvențiilor și ajutoarelor sociale. Legislația
în materie, respectiv Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, precum și Codul
fiscal, prevăd posibilitatea acordării de subvenții și scutiri la plata acestei taxe. Pe
de altă parte vă asigur de preocuparea noastră de a veni în fața dvs. cu toate
informațiile pe care le deținem. Am solicitat ANRSC lămuriri referitoare la scutiri,
subvenții, ajutor social. Așteptăm un răspuns, cel mai probabil referitor la subvenția
pe care dvs. o puteți aproba. Fără nivelul taxei de 9,25 lei/pers/lună serviciul nu va
putea funcționa. În anul 2016 la parametrii de calitate față de cel din 2010.
Domnul consilier Botezatu Sorin: De ce este atât de mare diferența de taxă
de la 9,25 lei/pers/lună în mediul urban la 3,76 lei/pers/lună în mediul rural? În
mediul urban se obțin mai multe deșeuri?
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Domnul Seto Bogdan, director executiv ADIS Bacău: Pe de o parte
cantitatea de deșeuri, pe de altă parte gradul de suportabilitate al populației. Tona de
deșeu din mediul urban este mult mai ieftină decât tona de deșeu din mediul rural.
Este mult mai ușor să colectezi din urban decât din mediul rural.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Am înțeles, ideea este că municipiul
nostru este împărțit în două, urban și rural. Există cartiere în mediul rural. Nu vreau
să se înțeleagă greșit, dar mi se pare mare diferența dintre 3,76 lei și 9,25 lei.
Domnul Seto Bogdan, director executiv ADIS Bacău: Și cei care locuiesc
la casă sau vilă și cei care locuiesc la bloc sunt tot cetățeni ai municipiului Moinești.
Această situație există și în municipiul Bacău, zona de blocuri și zona de case.
Nivelul taxei de salubrizare este același. Și la dvs. am constatat că există o diferență
între cei care locuiesc la case și cei care locuiesc la bloc.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Există și o diferență de confort. Există
diferență între o vilă din oraș și o casă din Hangani. Din punct de vedere al puterii
economice, cred că trebuie să existe o diferență a nivelului taxei.
Domnul Seto Bogdan, director executiv ADIS Bacău: Nu vreau să discut cu
dvs. în contradictoriu, înțeleg ideea, în schimb singurul lucru pe care l-aș schimba,
din punct de vedere economic, ar fi o taxă unitară. Diferența pe tip de locuință, nu
există justificare legală. Aș fi dorit pentru că există aceeași preocupare, am mai
întâlnit situația și la Slănic Moldova și la Onești. Vă stau la dispoziție pentru orice
lămuriri necesare. Referitor la gradul de suportabilitate: în documentația proiectului
”Sistem integrat al deșeurilor în județul Bacău”, în analiza veniturilor din județul
Bacău, taxa care poate fi plătită de orice persoană din mediul rural este de 3,76 lei și
9,25 lei în mediul urban. Această documentație este aprobată de dvs. Astăzi vorbim
de nivelul taxei de la 7,5 lei/pers/lună la 9,25 lei/pers/lună, în speță 1,75
lei/pers/lună, o diferență relativ mică.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Datoria noastră este să prezentăm
domnilor consilieri locali ceea ce s-a discutat la dezbaterea publică. Există o
presupunere în expunerea domnului director Seto Bogdan, că nu va ajunge suma
colectată de la populație pentru plata operatorului. Deocamdată nu știm deoarece nu
funcționează, din 11 ianuarie 2016 va funcționa acest serviciu și pe raza
municipiului Moinești prestat de către Compania Romprest Service S.A. București.
Domnul Seto Bogdan, director executiv ADIS Bacău: Nu este o
presupunere, este o certitudine. Contractul la celula 1 este o certitudine, a fost
semnat la 05.01.2015 și azi poate intra în vigoare.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei: Tariful de 46,8
lei/tonă se justifică? Ne spuneți că în 2016 serviciul va fi net superior anilor 2009,
2010, 2015. Nu vorbiți de acele costuri, dar nu veniți să le justificați. Ne spuneți că
vor crește de la 24 lei/tonă la 46,8 lei/tonă, concret să ne explicați.
Domnul Seto Bogdan, director executiv ADIS Bacău: Se pare că expozeul
meu nu a fost suficient de convingător. Vorbim de celula 1 a depozitului conform
care a fost licitată de municipiul Bacău, nu de către ADIS. Tariful de 46,8 lei/tonă
este oferta operatorului ECO SUD care a participat la licitație din 2010. Din 2010
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până în 2014 s-a adjudecat prin sentința definitivă și irevocabilă a Inaltei Curți de
Casație și Justiție a. î. Primăria Bacău a fost obligată să încheie contractul. A fost
încheiat acest contract pe 05.01.2015, dar ECO SUD nu a semnat deoarece, domnul
consilier Spătaru Eugen mă poate susține și confirma, datorită problemelor existente
la bazinul de levigație. Interesul major este pe celula 2. Cine câștigă licitația pentru
celula 2, va deține soluția depozitării de deșeuri în județul Bacău. Înainte de a intra
în Uniunea Europeană am primit bani prin programul PHARE la Moinești și ISPA
la Bacău și s-a construit celula 1. A venit perioada integrării 2007-2013, prin
Programul Operativ Sectorial Mediu Consiliul Județean Bacău a atras 49 milioane
euro pe care i-a cheltuit pentru construirea celulei 2, a stațiilor de sortare, transfer,
etc. Uniunea Europeană a dat bani de două ori, înainte și după aderare. Celulele 3 și
4 se vor construi cu banii dvs., acesta este motivul creșterii taxei. Vorbim de
calitatea serviciulu, astăzi la celula 1 operată de Primăria Bacău și nu de către
operator, doar se depun deșeurile, nu se sortează, nu se compostează. Cantitatea de
deșeu este mult mai mare decât cea care ar trebui să ajungă în groapă. Am participat
la o dezbatere la Ministerul Mediului cu reprezentanți ai Comisiei Europene de la
Mediu și Politici Regionale. Concluzia Comisiei Europene a fost următoarea:
România a absorbit bani europeni în ceea ce privește managementul deșeurilor, în
schimb ne-am oprit în momentul când am tăiat panglica și ne-am bucurat că am
construit o stație, o celulă și am achiziționat niște utilaje. Problema de fapt stă în
modificarea sistemului de management al deșeurilor, este o piramidă care în vârful
ei nu se află celula, ci tocmai invers, deasupra se află toate UAT-urile și populația,
abia la final deșeurile ajund în groapă. Dar pentru asta trebuie să avem taxe,
operatori, servicii inclusiv de sortare, tratare, transfer deșeuri. Prezentând întregul
ciclu de 8 operații, spun că serviciul va cunoaște alți parametri mult superiori. Este
evident acest lucru, în condițiile în care azi vorbim doar de o depozitare
necontrolată a cărui preț este artificial stabilit, nu este rezultatul unei proceduri de
achiziție publică. În cadrul procesului de achiziție, tariful este de 46,8 lei/tonă fără
TVA. De ce va fi un serviciu superior? De la strictă depozitare, la sortare, tratare,
transfer. Dar lucrurile nu vor rămâne așa pentru că Uniunea Europeană va declanșa
anul viitor procedura de infringement împotriva României.
Domnul prof. Iftimie Adrian: Nu ați răspuns domnului consilier Nimerciag
Ioan.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă răspund eu. Tariful de 24 lei/tonă este
tariful de depozitare în depozitul de la Bacău necontrolat, așa cum era la Găzărie.
Tariful de 46,8 lei/tonă a rezultat în urma unei licitații și se va face depozitare
controlat așa cum prevăd normele europene. De aceea dl. Director Seto a spus că
este un preț artificial. La momentul când a fost făcut calculul, tariful s-a
fundamentat pe cheltuielile de atunci. Dar eu vă spun că această creștere la 46,8
lei/tonă nu are o influență covârșitoare în cheltuiala globală a ceea ce înseamnă
colectare, transport și depozitare. Vă pot da exemplu, am cifrele în față: cheltuiala
cu transportul deșeului și depozitarea la Bacău este 40 mii lei /lună, aprox. 71
lei/tonă. Din valoarea de 71 lei/tonă scadem 24 lei/tonă valoarea de depozitare și
rămân 43 lei/tonă, 70% este cheltuiala cu transportul și mai există cheltuială la
colectare. Nu trebuie să ne sperie majorarea tarifelor la groapă. Eu vă spun aceste
lucruri pentru că discuția stagnează, sunt multe discuții în spatele acestei decizii, am
impresia că este doar o temere, vrem să asigurăm pe toată lumea de aici, am
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convingerea că taxa actuală de 7,5 lei/pers/lună și care nu înseamnă un efort
suplimentar pentru cetățenii municipiului Moinești, să poată fi aprobată astăzi.
Odată cu preluarea serviciului, noi nu vom mai avea anumite cheltuieli: cheltuielile
cu privire la combustibil respectiv 20 mii lei/lună, cheltuielile cu personalul 25 mii
lei/lună, cheltuielile cu reparația mașinilor 20 mii lei/an, cheltuielile cu transportul
și depozitarea 40 mii lei/lună. Aproximativ 100 mii lei/lună, cu acești bani putem
susține serviciul de colectare, transport și depozitare. Dacă nu-l vom putea susține,
vom vedea peste câteva luni, la 1 iunie, vom veni cu măsuri de rezervă pe care le
avem pregătite și pe care le-a amintit și dl. Viceprimar. Mai mult, când s-a aprobat
tariful, s-a fundamentat scriptic, îmi amintesc că această pledoarie am avut-o și
atunci și anume: dacă după ”x” luni de operare constatăm că nu este acoperitor, îl
modificăm. Nu a fost necesar, înseamnă că avem experiență în a estima aprox.
corect. În tot acești ani, din banii colectați ne-am permis să facem și investiții. Chiar
și anul acesta am cumpărat o autoutilitară. Am achiziționat un tractor, un tocător
pentru deșeurile vegetale, în fiecare an am luat câte ceva. Vreau să subliniez, știm
cu toții că am aprobat strategia și toate celelalte documente, nimeni nu s-a gândit că
în 2016 va trebui să majorăm aceaste tarife, așa cum prevede evoluția tarifară
aprobată de Consiliile locale în Documentul de poziție. Această evoluție tarifară
este pe persoană, dar va trebui să plătim tona de deșeu colectat. Lucrurile acestea
sunt diferite. Locuitorii municipiului Moinești, prin grija noastră, sper că vor reduce
cantitatea de deșeu pe care o vor produce și vom ieși în perioada imediat următoare
dacă dvs., domnilor consilieri, veți aproba cuantumul taxei și le vom spune că
depinde de fiecare dintre noi să nu mai ducem la tomberon resturile vegetale
rezultate din grădină și să ne facem depozit de deșeuri vegetale și compost și să nu
mai ducem la tomberon deșeurile rezultate din construcții, ci să solicităm separat
ridicarea loc contra cost. Știm cu toții că România este unul dintre cei mai mari
producători de deșeuri din Europa pentru că am fost învățați să plătim pentru ele.
Comunele învecinate nu au avut niciodată instituită această taxă, mă refer la
comunele Zemeș, Poduri, Solonț, ș.a., au fost asociați în proiectul nostru ”Sistem de
colectare selectivă. Centru de valorificare și optimizarea transportului deșeurilor în
arealul municipiului Moinești și a comunelor învecinate” și au renunțat când au
văzut că trebuie să plătească. Avem experiența ultimilor ani care ne permite să
susținem aceste argumente. Vă asigur că dacă nu vom acoperi cheltuielile cu
transportul și depozitarea, nu vom avea cum plăti operatorul. După acești ani când
s-au întâmplat niște lucruri pe acest serviciu de curățenie în municipiul Moinești din
2009 încoace și prin strădania colegilor de la Direcția Utilități Publice și Serviciul
Administrarea Domeniului Public și Privat, cred că municipiul arată altfel față de
cum arăta în 2008 și a venit momentul să o spun și eu. M-am lăsat călcat de câteva
voci răzlețe, dar acum suntem în democrație și trebuie să ascultăm vocea majorității.
Vă mulțumesc.
Domnul Seto Bogdan, director executiv ADIS Bacău: Domnule Primar, eu
sunt cel care vă mulțumește. Am înțeles de la dvs. că din proiectul care l-ați avut și
a cărui rezultate le-am recunoscut public, am apreciat puterea dvs. de a integra, au
existat neînțelegeri pe partea de costuri cu partenerii, există același risc, vă spun
dvs. în calitate de membru al Comitetului director al ADIS, să existe același necaz
și în interiorul ADIS. Eu sper să nu se ajungă la acest lucru, în condițiile în care
tarifele vor fi aprobate, temerea referitoare la taxă este una justificată, rămâne la
aprecierea dvs., doamnelor și domnilor consilieri.
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Domnul Bejan Constantin: Am câteva neclarități. Diferența dintre urban și
rural. Cu cât subvenționăm noi colectarea deșeurilor din mediul rural? A doua
întrebare: care este durata contractului și care sunt clauzele contractuale de reziliere
pentru prezent și viitor, ce urmează să fie încheiat între Primărie și ADIS?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sunteți în eroare. Domnul director Seto
Bogdan reprezintă o asociație de orașe și comune din județul Bacău.
Domnul Bejan Constantin: Cine încasează aceste sume? De ce nu ne
eliberați facturi pentru că este un serviciu?
Domnul Seto Bogdan, director executiv ADIS Bacău: Durata contractului
este de 8 ani.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Aceste sume le încasează ca și
până acum Primăria Moinești.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu eliberăm facturi pentru că este o taxă
specială, pentru care nu se percepe TVA.
Domnul Bejan Constantin: Pe strada Micleasca au fost mai multe puncte
unde erau amplasate pubele. Acum nu este decât una singură, distanța este foarte
mare atât pentru mine cât și pentru alți locuitori de pe acestă stradă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am început să colectăm de la fiecare
locuință. Vă pot pune la dispoziție consultarea publică privind gradul de satisfacere
al cetățenilor.
Domnul Bejan Constantin: De cel puțin 6 luni nu am văzut pe nimeni care
să colecteze gunoiul pe strada unde locuiesc. Da, doresc să o primesc.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În fiecare an primiți scrisoarea Primarului
și odată cu ea colegii care se ocupă de această problemă au un chestionar pentru
completare în care sunt mai multe întrebări, una dintre ele este legată de curățenie.
Vă putem pune la dispoziție rezultatete acestui sondaj de opinie. Noi aplicăm acest
chestionar de când avem implementat sistemul de management al calității.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Ne cer să aprobăm doar taxa specială și
tarifele sau la pachet ceea ce se solicită în adresă, mă refer la relația care o va avea
Compania Romprest cu agenții economici. În adresă se spune că acest oparator va
avea dreptul exclusiv de operare.
Domnul Seto Bogdan, director executiv ADIS Bacău: Tarifele operatorului
Compania Romprest în relația cu agenții economici vor fi supuse atenției dvs. într-o
altă ședință. Pe raza UAT municipiul Moinești serviciul de colectare a deșeurilor
este prestat atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. Operatorul a
câștigat licitația, în condițiile în care veți încheia un contract cu un alt operator,
trebuie să respecte întrutotul clauzele contractuale.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Nu cred că ar fi trebuit să se facă
această specificație, că va vea dreptul exclusiv de operare.
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Domnul Seto Bogdan, director executiv ADIS Bacău: Atunci când a
câștigat licitația a câștigat dreptul pe cele 65 UAT-uri înclusiv pe UAT municipiul
Moinești. Dacă va exista un operator de colectare și transport deșeuri care să vă
asigure pe dvs., în calitate de agent economic, trasabilitatea deșeurilor, în
conformitate cu legislația în vigoare, de la dvs. în calitate de generator până la
depozitul final, să puteți demonstra cu documente justificative faptul că deșeurile
respective au luat drumul compostului.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Mă refer la deșeurile reciclabile.
Domnul Seto Bogdan, director executiv ADIS Bacău: Cel care încheie
contract cu dvs. trebuie să vă prezinte dovada că deșeurile au parcurs următorul
traseu: să le ducă la o stație de sortare sau la un valorificator.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Am dovada că au ridicat deșeurile.
Domnul prof. Iftimie Adrian: Nu s-a răspuns la întrebarea care sunt
clauzele de reziliere a contractului cu operatorul?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cine reziliează unilateral contractul,
plătește. Persoana fizică nu are contract de salubrizare, agenții economici vor
încheia contract cu operatorul.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, 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 și Tincu
Liliana Angela – 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, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre completat după dezbaterea
publică cu propunerile cetățenilor, respectiv de menținere a taxei speciale de
salubritate pe raza municipiului Moinești pentru persoane fizice din locuințe
colective în cuantum de 7,5 lei/persoană/lună și pentru persoane fizice din locuințe
individuale în cuantum de 6 lei/persoană/lună, precum și de acordare a scutirii la
plata acestei taxe conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre completat după dezbaterea
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publică cu propunerile cetățenilor, respectiv de menținere a taxei speciale de
salubritate pe raza municipiului Moinești pentru persoane fizice din locuințe
colective în cuantum de 7,5 lei/persoană/lună și pentru persoane fizice din locuințe
individuale în cuantum de 6 lei/persoană/lună, precum și de acordare a scutirii la
plata acestei taxe conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre completat după dezbaterea
publică cu propunerile cetățenilor, respectiv de menținere a taxei speciale de
salubritate pe raza municipiului Moinești pentru persoane fizice din locuințe
colective în cuantum de 7,5 lei/persoană/lună și pentru persoane fizice din locuințe
individuale în cuantum de 6 lei/persoană/lună, precum și de acordare a scutirii la
plata acestei taxe conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: La art. 2 din Proiectul de hotărâre
se aprobă tarifele operatorului de colectare și transport deșeuri S.C. Romprest
Service S.A. București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre. Aceste tarife s-au adjudecat în urma licitației.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre completat cu propunerea comisiilor de specialitate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de
salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești pe anul 2016,
precum și tarifele operatorului de colectare și transport deșeuri S.C. Compania
Romprest Service S.A. București, cu 16 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti,
judeţul Bacău.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar și Tincu
Liliana Angela – 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău, cu 16 voturi
pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind privind
aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 al Direcției de
Asistență Socială Moinești.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar și Tincu
Liliana Angela – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind privind aprobarea Planului de
ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială Moinești,
cu 16 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
transmiterii în folosinţă gratuită a unui spaţiu Asociației ”Primul Pas” Moinești.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar și Tincu
Liliana Angela – 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, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită a unui spaţiu Asociației ”Primul Pas” Moinești, cu 16 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
transmiterii în folosinţă gratuită Asociaţiei „Habitat for Humanity” Comăneşti, a
unui teren situat pe strada Plopilor, nr. 27A, municipiul Moinești, judeţul Bacău.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar și Tincu
Liliana Angela – 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, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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
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ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită Asociaţiei „Habitat for Humanity” Comăneşti, a unui teren situat pe strada
Plopilor, nr. 27A, municipiul Moinești, judeţul Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acceptarea
donaţiei sculpturii ”Cheile orașului/Păstrătorul Cheilor Cetății”.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar și Tincu
Liliana Angela – 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, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acceptarea donaţiei sculpturii ”Cheile
orașului/Păstrătorul Cheilor Cetății”, cu 16 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației pentru atestarea Municipiului Moinești ca stațiune turistică de
interes local ”Moinești-Băi”.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar și Tincu
Liliana Angela – 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, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației pentru
atestarea Municipiului Moinești ca stațiune turistică de interes local ”Moinești-Băi”,
cu 16 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea
avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu ”Lucrări
de transformare clădiri C4 și C7 în spații pentru festivități”, strada Atelierelor, nr.
148, municipiul Moinești, județul Bacău.

20

Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar și Tincu
Liliana Angela – 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, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea avizului de oportunitate
pentru întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu ”Lucrări de transformare clădiri
C4 și C7 în spații pentru festivități”, strada Atelierelor, nr. 148, municipiul
Moinești, județul Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unei locuinţe construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar și Tincu
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Liliana Angela – 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, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe construită
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Moineşti, judeţul
Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Diverse
- Informare privind încheierea actului adițional nr. 5 la Contractul de credit
nr. 1/17.04.20007 în valoare de 4.000.000 Euro.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Așa cum bine știți, periodic urmărim piața
de credite din România și trimitem scrisoare Băncii Unicredit Țiriac Bank. Rata
dobânzii existente până la data prezentă a fost de euribor 6M + 3% p.a. S-a plecat
de la o dobândă euribor 6 M + 4%, a scăzut, în prezent ajungând la euribor 6M +
2,9% p.a.
Domnul Bejan Constantin: Am asistat la un simulacru de vot a prețurilor
stabilite pentru taxele lunare la gunoi pentru anul viitor. Nu s-a întrebat clar pentru
menținerea taxei cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. La fel pentru
prețul nou cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Nu s-a făcut
numărătoarea voturilor. Pe mulți dintre dumnealor nu i-am văzut să voteze. Aș fi
vrut să-i vadă și cetățenii care i-au votat.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Există dintre domnii consilieri cineva care
are ceva de spus la observația domnului Bejan? Cineva s-a abținut de la vot sau a
votat astfel decât s-a consemnat?
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Secretarii
comisiilor, când au prezentat raportul au specificat clar voturile.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Mulțumesc directorilor unităților de
învățământ pentru prezența la ședință, după cum s-a văzut ați primit salariile. Dacă
nu mai sunt alte probleme, vă urez în numele meu, a Executivului și a Consiliului
local sărbători fericite alături de cei dragi și vă doresc un An Nou plin cu realizări.
Consider că azi este o zi care merită reținută: în ședința Consiliului local s-a
aprobat atestarea Municipiului Moinești ca stațiune turistică de interes local. A
trecut neobservat acest lucru și am ținut să-l remarc eu.
Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Tincu Liliana Angela,
preşedinte de şedinţă, declară închisă şedinţa din 15.12.2015, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER TINCU LILIANA ANGELA

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

