CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 17.06.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul „1” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 17.06.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 989/11.06.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Botezatu Sorin, Talpău Sorin-Ciprian şi Vascan
Ştefan-Cezar.
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 şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 29.05.2014 a fost afişat pe pagina web
www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi a fost pus la dispoziţia comisiilor de
specialitate pentru a fi analizat în cadrul şedinţelor de comisie şi rezolvat cu
eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul
dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestuia.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 29.04.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 29.05.2014, cu 16 voturi
pentru.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi luat
la cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.05.2014.
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2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moineşti nr. 25/27.03.2014 privind participarea Municipiului Moineşti
la organizarea şi susţinerea „Raliului Moldovei – Bacău 2014”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moineşti nr. 108/24.09.2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 9 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 135 din 27.11.2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren situat în
municipiul Moineşti, strada G-ral Eremia Grigorescu, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea efectuării cheltuielilor pentru
serviciile notariale necesare desfăşurării lucrărilor de înregistrare sistematică a
imobilelor în municipiul Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Diverse.
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.
Se aprobă ordinea de zi completată a şedinţei ordinare din 17.06.2014, 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 2014 al Municipiului Moineşti.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Apostu Radu, Irimia Dumitru,
Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 25/27.03.2014 privind
participarea Municipiului Moineşti la organizarea şi susţinerea „Raliului Moldovei
– Bacău 2014”.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Apostu Radu, Irimia Dumitru,
Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Moineşti nr. 25/27.03.2014 privind participarea Municipiului
Moineşti la organizarea şi susţinerea „Raliului Moldovei – Bacău 2014”, cu 16
voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 108/24.09.2013.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela 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 şi-l propun pe domnul
consilier Ilie Vasile ca reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie
la Liceul Teoretic „Spiru Haret”.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Apostu Radu, Irimia Dumitru,
Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
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aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea Comisie juridice.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Moineşti nr. 108/24.09.2013, cu 16 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 135 din
27.11.2013.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela 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, cu următorul amendament:
valoarea chiriei terenului de la poziţia 2 din anexă să fie 5 lei/mp/lună.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi, cu următorul amendament:
valoarea chiriei terenului de la poziţia 2 din anexă să fie 5 lei/mp/lună.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Apostu Radu, 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, cu următorul amendament:
valoarea chiriei terenului de la poziţia 2 din anexă să fie 5 lei/mp/lună.
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Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiilor.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 9 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 135 din 27.11.2013, cu 16 voturi
pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
închirierii unui teren situat în municipiul Moineşti, strada G-ral Eremia
Grigorescu, judeţul Bacău.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Apostu Radu, Irimia Dumitru,
Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren situat
în municipiul Moineşti, strada G-ral Eremia Grigorescu, judeţul Bacău, cu 16 voturi
pentru.
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Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
efectuării cheltuielilor pentru serviciile notariale necesare desfăşurării lucrărilor
de înregistrare sistematică a imobilelor în municipiul Moineşti.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Apostu Radu, Irimia Dumitru,
Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea efectuării cheltuielilor
pentru serviciile notariale necesare desfăşurării lucrărilor de înregistrare sistematică
a imobilelor în municipiul Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Vreau să aduc în atenţia dumneavoastră
două probleme. Prima problemă se referă la fântâna arteziană din Parcul Tei pe care
cetăţenii care vin cu copiii în parc doresc să funcţioneze. Are racord la apă,
canalizare şi poate fi pusă în funcţiune. Referitor la a doua problemă, mai multe
posturi de televiziune au dat informaţii despre sistemul ESCO, sistem implementat
de Primăria Timişoara, energie prin aconomie, atractiv în special pentru populaţie.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu cunosc în detaliu acest sistem
implementat de Primăria Timişoara. Pot să vă informez că în cursul lunii trecute,
aşa cum aţi aprobat în şedinţa anterioară, am devenit membri ai Bursei Române de
Mărfuri şi am avut licitaţie pentru achiziţionarea de energie electrică de pe piaţa
liberă. Preţul de achiziţionare a scăzut ceea ce ne va aduce economii la cheltuielile
cu energia Ceea ce priveşte cealaltă latură a economiei de energie, vereu să vă
reamintesc că în luna septembrie 2012 aţi aprobat Planul de acţiune privind Energia
Durabilă. Acest plan are stabilite obiective clare cu privire la reducerea consumului
de energie, utilizarea energiilor moderne, a energiei verzi. Planul are obiective ţintă
propuse până în anul 2020. Noi urmărim aceste ţinte cu o echipă de implementare
alcătuită din specialişti din cadrul biroului proiecte şi achiziţii publice. Orice
achiziţie publică pe acest domeniu se face în concordanţă cu acest plan, atât pe linia
de energie verde cât şi pe cea convenţională. Toate corpurile de iluminat pe care leam achiziţionat în ultimii ani sunt cu leduri având un consum redus de energie.
Săptămâna aceasta am semnat un referat pentru strada Şt. Luchian în vederea
achiziţionării de corpuri de iluminat de 30W în locul celor de 250W şi lumina este
chiar mai plăcută.
Referitor la acealaltă solicitare, şi eu şi dumneavoastră am vrea să vedem
multe realizări în Moineşti, dar ţine de ceea ce putem face. Acea fântână nu cred că
se mai justifică să funcţioneze. Nu avem un grad de civilizaţia ca să lăsăm o fântână
arteziană în preaja copiilor mici. Acolo am gândit un proiect de amenajare a unui
mini teren de sport, mai exect de baschet. Acolo copiii bat mingea, ar fi bine de
amenajat un teren cu un coş de baschet şi un careu pe care să-l îngrădim. Dar ne-am
oprit din finanţare şi pentru faptul că ar produce zgomot fiind aproape de spital. Încă
nu avem o soluţie de amenajare a parcului, este un spaţiu generos, vom discuta şi cu
domnul arhitect şef despre modul cum să amenajăm. Din punctul meu de vedere o
nouă fântână arteziană în Moineşti nu s-ar mai justifica.
Domnul consilier Ilie Vasile: Am aflat că este o formaţie de elevi care
trebuie să participe la un concurs.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: A venit azi dl. Budacă la mine cu o
solicitare făcută în numele Clubului Elevilor. Nu avem cum să-i acordăm sprijin
decât dacă solicitarea vine din partea unei unităţi de învăţământ.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Este posibil în
parcuri să se amenajeze şi alte locuri de joacă pentru copii?
Domnul consilier Irimia Dumitru: În Parcul Băi am propus amplasarea
unor mese de tenis.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Amenajarea locurilor de jocă pentru copii a
fost făcută de specialişti care ne-au recomandat ceea ce trebuie să conţină. Dacă
consideraţi că trebuie îmbunătăţit ceva putem apela la specialişti să ne spună dacă
este bine. În acest parc este şi pistă de role. Cu mesele de tenis, părerea mea o ştiţi,
ori fac ceva bun, ori nu mai fac. O masă de beton în parc nu-i găsesc rostul. Dau
exempul şahului din Parcul Central care de 6 ani de când sunt eu la primărie, nu a
venit nimeni să ceară piesele pentru a juca o partidă de şah. Avem club de tenis de
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masă. Dacă cineva doreşte să practice acest sport o poate face la şcoala din
Lucăceşti, avem sală de sport cu echipament adecvat, cu specialişti care să îndrume.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Firma Carrefour
şi-a amplasat un containet în care depozitează deşeuri de hârtie şi material plastic.
Întrebarea mea este: acel container este amplasat pe terenul lor sau pe domeniul
public?
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Au închiriat teren pentru rampă de
acces şi platformă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vom verifica dacă respectă contractul.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Tot în această
zonă, spre centrala termică sunt multe gropi care trebuie plombate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu ştim dacă anul acesta vom face
plămbări. Situaţia financiară este strânsă, am avut cheltuieli care nu erau prevăzute
în bugetul anului acesta cu achiziţia sediului S.C. ALCOOR S.A. şi acea poprire de
7 miliarde lei vechi din luna noiembrie. Chiar azi de dimineaţă am avut o discuţie
cu d-na director economic, eu sper să trecem peste aceste luni mai dificile să avem
cheltuieli strict necesare. Dacă va fi să mai angajăm cheltuieli în partea a doua a
anului, la capitolul investiţii pentru studii de fezabilitate sau actualizare de
documentaţii. Ne gândim că urmează o nouă perioadă de finanţare şi trebuie să fim
pregătiţi cu proiecte gata de depunere. Aşa cum am pregătit în anii 2008, 2009,
2010 când am primit atunci o critică foarte dură şi argumentată, cheltuisem 10
miliarde lei vechi numai pe documentaţii din care 4 miliarde lei numai pentru
PIDU. Dar în anii 2011 şi 2012 s-au regăsit aceşti bani în aprox. cele 10 milioane
de euro. La fel aş proceda şi acum, am discutat cu specialiştii din primărie şi ne
dorim aceste lucruri. De aceea vă rog şi pe dumneavoastră să fiţi activi şi să
propuneţi proiecte de dezvolatre a municipiului Moineşti corelate cu realitatea, cu
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului, pe care aţi aprobat-o, fiind un
document important şi util de dezvoltare în următorii ani şi eu cred că ne putem
atinge obiectivele propuse. În special eforturile legate de proiectul Moineşti –
Staţiune turistică şi nu cred că cineva dintre dumneavoastră să nu dorească acest
lucru. Aşteptăm zilele acestea să aflăm dacă s-a făcut recurs în procesul cu Baza de
tratament, până azi nu era depus nimic. Am obţinut licenţa pentru apele minerale.
Vă propun ca în perioada următoare să întocmim un studiu de fezabilitate pentru
amenajarea bazarului la Lucăceşti, în felul acesta am crea o deschidere pe terenul
din centru pentru un alt proiect major. Ne dorim să amenajăm terenuri de sport la
cele două licee şi la şcoli. Proiectul de amenajare a strandului este depus pentru
finanţare la ADR. Deocamdată aşteptăm, sperăm ca în 2-3 ani investiţia se va
realiza dacă nu din fonduri europene, din parteneriat cu Consiliul Judeţean. Sperăm
să continuăm aceste parteneriate, pentru Casa de Cultură pe data de 19 se va efectua
deschiderea ofertelor.
Domnul consilier Spătaru Eugen: În zona terenului pentru care am aprobat
azi închirierea, şoseaua este stricată, trebuie raparată.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vom interveni şi acolo şi pe strada
Lucăcioaia. Vom inventaria toate gropile şi vom pune piatră concasată.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Pe strada G. Enescu, porţiunea de la
sondă la liceu este foarte stricată, abia se mai poate circula.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Aseară am fost acolo, sunt trei gropi,
pentru că ieri a fost la audienţă o doamnă care şi-a luat o maşină sport şi mi-a spus
că nu se poate circula. Le vom repara.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Aţi spus că de acum vă veţi concentra
eforturile pe partea de sud a Moineşti-ului şi aici trebuie inventariate gropile.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În partea de sud, pe strada A.I. Cuza, 1 Mai
au început lucrările de canalizare.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Sigla oraşului
de la intrarea dinspre Bacău, noaptea avea lunina intermitentă, mai mult stinsă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Va merge domnul Costea cu echipa să
verifice şi să rezolve.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Pentru ciuşmeaua de la Văsâieşti există
un proiect de amenajare?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Aşteptăm un plan de amenajare, este în
lucru.
Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 17.06.2014, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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