CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 19.04.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti

Secretarul Municipiului Moineşti, domnul jr. Catana Neculai, 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 19.04.2012.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 504/11.04.2012 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipseşte motivat domnul consilier Zaharia Vasilică Silviu.
Având în vedere tematica de pe ordinea de zi, la şedinţă au fost invitaţi şi
participă directori şi şefi de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
şi presa.
Din partea presei participă un grup de ziarişti de la publicaţia „7 Zile din 7”.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal
al şedinţei ordinare din 27.03.2012 a fost afişat pe pagina web www.moinesti.ro, la
sediul Primăriei şi a fost pus la dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi
lecturat în cadrul şedinţelor de comisie şi rezolvat cu obiecţiunile respective şi, având
în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu privire la
conţinutul acestuia.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din data
de 27.03.2012.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 27.03.2012, cu 18 voturi
pentru.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi luat
la cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
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1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27.03.2012.
2. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a cantităţi de 10 mc material
lemnos (lemn de foc fag), din pădurea proprietate a municipiului Moineşti, Parohiei
Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de hotărâre privind acordul de participare la Programul de stimulare
a înnoirii Parcului auto naţional a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
AMENAJARE
INCINTĂ
PIAŢA
AGROALIMENTARĂ
(INCLUSIV
CONSTRUIRE MODULE COMERCIALE) – faza: Studiu de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 08/07GCP/2012 - proiectant S.C. Grup
Consult Proiect S.R.L. Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
LUCRĂRI DE REABILITARE LICEUL SPIRU HARET, MOINEŞTI - faza:
Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 22/2012 - proiectant
S.C. Trust Proiect S.R.L. Zemeş.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren aparţinând
domeniului privat al municipiului Moineşti, în suprafaţă de 163 m2, situat pe strada
George Coşbuc, judeţul Bacău, în scopul extinderii unei construcţii proprietate
privată.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren aparţinând
domeniului privat al municipiului Moineşti, în suprafaţă de 75 m2, situat în Piaţa
Agoalimentară Moineşti, aferent construcţiei unui comerciant.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de hotărâre privind eşalonarea la plata impozitelor, taxelor, chiriilor,
redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local pentru persoanele
beneficiare de servicii şi prestaţii sociale din Municipiul Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale
prilejuite de Ziua Internaţională a Copilului.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului evenimentului aniversar
„60 de ani de la înfiinţarea Liceului Teoretic Spiru Haret”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Raport privind activitatea desfăşurată de Consiliul Local al Muncipiului
Moineşti în perioada iunie 2008 – mai 2012.
13. 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.
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Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 19.04.2012, cu 18 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 atribuirea
gratuită a cantităţi de 10 mc material lemnos (lemn de foc fag), din pădurea
proprietate a municipiului Moineşti, Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe”
Moineşti.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Ioniţă Ghiorghe – preşedinte, Busuioc Iulian – secretar, Nechifor
Neculai, Iscu Cristina Consuela şi Avătăji Neculai – 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 Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu
Liliana, Manolache Ionică, Spătaru Eugen, Ailincăi Vasile şi Răducanu Ion –
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 Muraru Săndel, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Muraru Săndel – preşedinte, Zaharia Vasilică Silviu- secretar,
Ghineţ Dorel, Păsăroiu Dumitru, Botezatu Sorin Bălan Gabriela Rodica şi Ivan
Stelian – 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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind atribuirea gratuită a cantităţi de 10 mc
material lemnos (lemn de foc fag), din pădurea proprietate a municipiului Moineşti,
Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” Moineşti, cu 18 voturi pentru.
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Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordul de
participare la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional a Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Ioniţă Ghiorghe – preşedinte, Busuioc Iulian – secretar, Nechifor
Neculai, Iscu Cristina Consuela şi Avătăji Neculai – 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 Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu
Liliana, Manolache Ionică, Spătaru Eugen, Ailincăi Vasile şi Răducanu Ion –
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 Muraru Săndel, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Muraru Săndel – preşedinte, Zaharia Vasilică Silviu- secretar,
Ghineţ Dorel, Păsăroiu Dumitru, Botezatu Sorin Bălan Gabriela Rodica şi Ivan
Stelian – 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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind acordul de participare la Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional a Spitalului Municipal de Urgenţă
Moineşti, cu 18 voturi pentru.
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Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei
tehnico-economice
AMENAJARE
INCINTĂ
PIAŢA
AGROALIMENTARĂ (INCLUSIV CONSTRUIRE MODULE COMERCIALE) – faza:
Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.
08/07GCP/2012 - proiectant S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moineşti.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei economice şi Comisiei de urbanism pentru a
prezenta rapoartele.
Domnul consilier Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu
Liliana, Manolache Ionică, Spătaru Eugen, Ailincăi Vasile şi Răducanu Ion –
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 Muraru Săndel, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Muraru Săndel – preşedinte, Zaharia Vasilică Silviu- secretar,
Ghineţ Dorel, Păsăroiu Dumitru, Botezatu Sorin Bălan Gabriela Rodica şi Ivan
Stelian – 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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice AMENAJARE INCINTĂ PIAŢA AGROALIMENTARĂ (INCLUSIV
CONSTRUIRE MODULE COMERCIALE) – faza: Studiu de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 08/07GCP/2012 - proiectant S.C. Grup
Consult Proiect S.R.L. Moineşti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice LUCRĂRI DE REABILITARE LICEUL SPIRU
HARET, MOINEŞTI - faza: Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici,
proiect nr. 22/2012 - proiectant S.C. Trust Proiect S.R.L. Zemeş.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei economice şi Comisiei de urbanism pentru a
prezenta rapoartele.

6

Domnul consilier Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu
Liliana, Manolache Ionică, Spătaru Eugen, Ailincăi Vasile şi Răducanu Ion –
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 Muraru Săndel, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Muraru Săndel – preşedinte, Zaharia Vasilică Silviu- secretar,
Ghineţ Dorel, Păsăroiu Dumitru, Botezatu Sorin Bălan Gabriela Rodica şi Ivan
Stelian – 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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice LUCRĂRI DE REABILITARE LICEUL SPIRU HARET, MOINEŞTI faza: Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 22/2012 proiectant S.C. Trust Proiect S.R.L. Zemeş, cu 18 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind concesionarea
directă a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, în
suprafaţă de 163 m2, situat pe strada George Coşbuc, judeţul Bacău, în scopul
extinderii unei construcţii proprietate privată.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Acest proiect de
hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind concesionarea
directă a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, în
suprafaţă de 75 m2, situat în Piaţa Agoalimentară Moineşti, aferent construcţiei unui
comerciant.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei economice şi Comisiei de urbanism pentru a
prezenta rapoartele.
Domnul consilier Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu
Liliana, Manolache Ionică, Spătaru Eugen, Ailincăi Vasile şi Răducanu Ion –
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.
Domnul consilier Muraru Săndel, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Muraru Săndel – preşedinte, Zaharia Vasilică Silviu- secretar,
Ghineţ Dorel, Păsăroiu Dumitru, Botezatu Sorin Bălan Gabriela Rodica şi Ivan
Stelian – 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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren
aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, în suprafaţă de 75 m2, situat
în Piaţa Agoalimentară Moineşti, aferent construcţiei unui comerciant, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind eşalonarea la
plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la
bugetul local pentru persoanele beneficiare de servicii şi prestaţii sociale din
Municipiul Moineşti.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei economice şi Comisiei de urbanism pentru a
prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Ioniţă Ghiorghe – preşedinte, Busuioc Iulian – secretar, Nechifor
Neculai, Iscu Cristina Consuela şi Avătăji Neculai – 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 Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu
Liliana, Manolache Ionică, Spătaru Eugen, Ailincăi Vasile şi Răducanu Ion –
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.
Domnul consilier Ghineţ Dorel, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Muraru Săndel – preşedinte, Zaharia Vasilică Silviu- secretar, Ghineţ
Dorel, Păsăroiu Dumitru, Botezatu Sorin Bălan Gabriela Rodica şi Ivan Stelian –
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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind eşalonarea la plata impozitelor,
taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local
pentru persoanele beneficiare de servicii şi prestaţii sociale din Municipiul Moineşti,
cu 18 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Faţă de cele discutate în şedinţele pe
comisii, la capitolul „Dotări independente” propunem suplimentarea cu suma de
41.700 lei din fondul de rezervă, respectiv 10.200 lei pentru lucrările de amenajare
de la Liceul „Spiru Haret” şi 31.500 lei suplimentarea sumei deja existente în buget
pentru staţiile de autobuz.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei economice şi Comisiei de urbanism pentru a
prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Ioniţă Ghiorghe – preşedinte, Busuioc Iulian – secretar, Nechifor
Neculai, Iscu Cristina Consuela şi Avătăji Neculai – 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 Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu
Liliana, Manolache Ionică, Spătaru Eugen, Ailincăi Vasile şi Răducanu Ion –
membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
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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 Ghineţ Dorel, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Muraru Săndel – preşedinte, Zaharia Vasilică Silviu- secretar, Ghineţ
Dorel, Păsăroiu Dumitru, Botezatu Sorin Bălan Gabriela Rodica şi Ivan Stelian –
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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu completările propuse de iniţiator.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012, cu 18 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Programului manifestărilor culturale prilejuite de Ziua Internaţională a Copilului.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei economice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu
Liliana, Manolache Ionică, Spătaru Eugen, Ailincăi Vasile şi Răducanu Ion –
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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor
culturale prilejuite de Ziua Internaţională a Copilului, cu 18 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Programului evenimentului aniversar „60 de ani de la înfiinţarea Liceului Teoretic
Spiru Haret”.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
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Nefiind, dau cuvântul Comisiei economice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu
Liliana, Manolache Ionică, Spătaru Eugen, Ailincăi Vasile şi Răducanu Ion –
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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului evenimentului
aniversar „60 de ani de la înfiinţarea Liceului Teoretic Spiru Haret”, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Raport privind activitatea desfăşurată de
Consiliul Local al Muncipiului Moineşti în perioada iunie 2008 – mai 2012.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Răducanu Ion: Îmi pare rău că spun dar cred că s-au
depăşit nişte competenţe Consiliul local este for legislativ în localitate, Primarul şi
aparatul de specialitate formează Executivul. Prin urmare, domnule Primar, nu
trebuia să semnaţi acest raport. Un subordonat nu poate să facă un raport de apreciere
a activităţii superiorului. Acest raport putea fi semnat de preşedintele de şedinţă sau
trebuia constituită o comisie a Consiliului local formată din 2-3 sau mai mulţi
membri, semnat de preşedintele acestei comisii sau de preşedintele de şedinţă şi de
dl. Secretar. Aceasta este părerea mea, cred că ar trebui rectificat. Eu nu pot să accept
că cineva are deja asupra Consiliului local competenţe nelegale.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vreau să subliniez că nu s-au făcut aprecieri
de nici un fel asupra Consiliului local, nu am dat calificative. În ceea ce priveşte
activitatea Executivului, eu consider că atunci când prezint un raport cer
subordonaţilor din aparatul de lucru, şefilor de compartimente funcţionale activitatea
desfăşurată şi o cumulez într-un raport. Eu şi dl. Secretar şi ceilalţi care au strâns
aceste date într-un raport statistic, nu este nimic nelegal şi nu mi-am permis
aprecieri. Motivez semnătura mea şi că majoritatea hotărârilor au fost iniţiate de
mine. Activitatea dvs. este un rod al muncii pe care am depus-o, eu şi dl. viceprimar
în calitate de iniţiatori cât şi al aparatului de specialitate. Activitatea pe care dvs. aţi
depus-o în aceşti 4 ani care se reflectă în acest raport de activitate este urmare a
iniţiativelor noastre şi de aceea am considerat oportun să venim în întâmpinarea dvs.
Nu m-ar fi deranjat să să veniţi dvs. cu un alt raport.
Doamna consilier Gură Ana: Potrivit Legii administraţei publice locale nr.
215/2001 între Consiliul local şi Primar nu există raporturi de subordonare. Deci,
primarul nu este subordonat Consiliului local.
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Domnul consilier Răducanu Ion: Acest raport este într-adevăr o înşiruire de
date statistice, foarte frumos, munca a fost multă numai că trebuia făcut de o comisie
a Consiliului local.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am considerat necesar, trebuia subliniată
activitatea care a fost într-adevăr intensă, 71 de şedinţe 624 hotărâri în toată această
perioadă, necesită o activitate. Fiecare proiect de hotărâre după ce l-am lucrat cu
aparatul de specialitate, avizul domnului Secretar, cu aportul aparatului de lucru al
Consiliului local, cu toate acestea tot au mai fost observaţii în Consiliul local. A
necesitat o activitate laborioasă şi vreau să vă mulţumesc pentru activitatea pe care
aţi depus-o şi am considerat că trebuie făcută publică. Dacă decideţi să vă asumaţi
acest raport şi să-l semnaţi fiecare dintre dvs. şi să-l postăm pe site-ul primăriei sau
să fie semnat de dl. Secretar, eu nu am nimic împotrivă. Este o activitate pe care
consider că trebuie făcută publică. Este alegerea dvs.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Având în
vedere că mai avem o singură şedinţă, vreau să vă amintesc şi nu vreau să-mi închei
mandatul cu un gust amar. S-a făcut o promisiune care a apărut într-un articol de
ziar, a fost trimis în Franţa şi v-aş ruga să o rezolvăm până la şedinţa viitoare. Eu am
dat o soluţie, există acea stradă care duce în vale. Un fost sportiv român Mihai
Wusek a fost unul dintre din pionii recuperării materialului pentru Spitalul Moineşti,
a murit cărând o saltea pentru spitalul nostru. Este vorba de echipa „Medici fără
frontiere”, a fost sufletul echipei. După ce a murit, la o şedinţă s-a făcut propunerea
ca o stradă din Moineşti să-i poate numele şi toată lumea a fost de acord. A trecut
recensământul şi mandatul nostru şi tot nu am făcut nimic.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Credeţi că ar fi oportun să dăm denumirea
unui pavilion din spital?
Domnul consilier Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Sau poate la
o secţie sportivă?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Ne gândim şi în această perioadă vă vom
consulta.
Domnul consilier Ailincăi Vasile: Podul de la Găzărie (podul de fier) a fost
cândva propus pentru reparaţie capitală, a avut un semn de limitare de gabarit, a
dispărut. Podul prezintă pericol mare, se spijină pe doi piloni, unul abia stă. Sunt
maşini de tonaj mare care circulă pe acolo şi se poate întâmpla o catastrofă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am participat la Bacău la o întrunire cu
reprezentanţii Prefectului privind grăniţuirea localităţilor. Cu oraşul Comăneşti avem
două probleme: zona de la cimitirul din Văsâieşti, primele 4 case de pe dreapta sunt
la Moineşti şi zona de la fântâna lui Panovschi este pe Comăneşti, deci la intrare
dinspre Comăneşti pe Drumul Naţional unde este semnul municipiului Moineşti
acolo este limita, pe partea dreaptă limita cu Moineşti-ul este cu 7-800 m spre
Comăneşti, de aceea avem şi terenurile unde se va construi staţia de epurare sud.
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Domnul consilier Botezatu Sorin: Sunt proprietari de terenuri de acolo care
plătesc taxe la Comăneşti.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: I-am propus domnului Primar de la
Comăneşti să ia o decizie, noi să renunţăm la acele case care dintotdeauna au fost pe
Comăneşti şi el să renunţe la fântâna lui Panovschi care dintotdeauna a fost a noastră.
S-a gândit şi până la urmă a spus că rămâne aşa cum este. Fapt pentru care la fântâna
lui Panovschi nu putem interveni, arată foarte urât, noi vom amenaja partea dreaptă
pentru că avem acele însemne şi sunt cuprinse în programul de promovare turistică,
din păcate am întâziat pentru că am renunţat la serviciile firmei contractante ale
acestei lucrări şi acum se lansează în licitaţie în SEAP. La Zemeş avem document
semnat, limita este până la baza cocoaşei. Nu mai este cazul asocierii pe care aţi
aprobat-o, dl. primar şi-a asumat toată acea zonă.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Dacă zona cu cele 4 case rămâne a
noastră, trebuie să interveniţi pentru a rezolva iluminatul public de acolo.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Care este
situaţia licitaţiilor proiectelor din cadrul PIDU? Diverşi cetăţeni sunt curioşi, vor să
ştie. Le-am spus că sunt probleme cu firmele care au participat la licitaţie, au făcut
contestaţii care, conform legii, au termene de rezolvare.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Pentru proiectele cu fonduri nerambursabile
avem contractul semnat, pe data de 24 avem predare de amplasament şi ordin de
începere a lucrărilor pentru reabilitarea clădirii din Lucăceşti şi transformarea în
centru social. Pentru Parcul Băi a fost adjudecat un câştigător din cei doi ofertanţi
rămaşi, celălalt a făcut contestaţie la CNSC care i-a dat dreptate, acum primul a făcut
şi el contestaţie şi aşteptăm rezultatul. La camere de supraveghere, vineri trebuia să
semnăm contractul, joi am primit contestaţie pe o problemă tehnică. Noi am transmis
toate datele şi aşteptăm un răspuns de la CNSC, sper să fie favorabil şi să semnăm
contractul. În ce priveşte proiectul de reabilitare străzi suntem în faza în care s-au
deschis ofertele financiare şi am cerut clarificări pentru preţuri întrucât unul din
ofertanţi are oferta sub 85% din valoarea de proiectare. Calendarul este 4-5 mai
privind semnarea contractului, în cazul în care nu apar contestaţii.
Proiectul „Amenajare şi extindere grădiniţă Văsâieşti”: verificarea
propunerilor tehnice şi clarificare solicitări până pe date de 19.04, ora 16, adică azi.
Cu Esplanada de pe strada T. Vladimirescu suntem în stadiul de verificare a
propunerii finaciare, justificarea preţului; aici suntem mai avansaţi.
Prima dată se verifică documentele după care oferta tehnică şi apoi oferta
financiară. Acestea sunt cele trei etape în sistemul electronic.
La proiectele: „Reabilitare strada Plopilor” ieri a fost deschiderea ofertei,
pentru „Amenajare alee acces str. C.D. Gherea” se aşteaptă validarea de la
ANRMAP. Pentru Hala agroalimentară din piaţă am trimis deja comunicările, oferta
câştigătoare este o asociere între TISERVICE, ABC PROIECT şi GRUP
PETROMECANIC Moineşti.
La proiectul Reabilitare şi modernizare Club Lira documentaţia se află în
pregătire pentru a fi lansată în SEAP. Am semnat contractul de proiectare SF pentru
heliport, sperăm ca în 2 săptămâni să-l predea pentru a-l transmite la Consiliul
Judeţean în vederea pregătirii licitaţiei.
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Suntem în faza de avize la proiectul „Amenajare incintă piaţa agroalimentară
(inclusiv construire module comerciale)”, iar proiectul de Reabilitare a străzii
Aurului Negru a fost predat Consiliului Judeţean şi se află în licitaţie.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: La această
stradă se pune şi problema canalizării?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Doar covor asfaltic, canalizarea este
prevăzută în masterplan.
La proiectul „Lucrări de reabilitare Liceul Spiru Haret” avem documentaţia
pregătită pentru a fi lansată în SEAP şi pentru proiectul „Extindere reţele de gaze
naturale pe str. Scânteii, 22 decembrie, Muncii şi Spiru Haret” contractul este în
derulare, E.ON ne-a solicitat ca până pe data de 20 să transmitem cererile nominale
ale cetăţenilor de pe aceste străzi pentru ca ei să facă o estimare clară. Este un tabel
cu semnături şi ne-a dat model de cerere. Am desemnat doi salariaţi care să se ocupe,
să meargă la fiecare locuinţă de pe aceste străzi să completeze cererile şi anexele
necesare. Aceata este situaţia proiectelor.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Mai este
valabilă acea prevedere că oferta nu poate fi mai mică de 85% din valoarea
proiectului?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Legea spune că sub 85% din valoare eşti
obligat să ceri clarificări, să justifice acel preţ mai mic.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Am mai vut o
asemena problemă la Bibliotecă. Am stat din această cauză un mandat. Era o prevede
într-o Hotărâre de Guvern. Eu ştiam că nu pot fi valori mai mari decât valoarea pe
care a stabilit-o comisia de proiect.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Pe fonduri europene legea prevede maxim
10%, dar transmisă în foarte multe întâlniri la care am participat că nu se acceptă
deloc şi v-am explicat într-o şedinţă anterioară de ce apar acele penalizări care au
venit şi la noi la Ambulatoriul integrat după 2 ani pentru că România nu o să mai
aivă sumele pe care le are contractate deja. Vor fi diminuate pentru că nu s-au
realizat tragerile previzionate de statul român în anii 2008-2011 şi ni se va diminua
alocarea. Suntem în situaţia în care avem contracte semnate, iar alocarea pe care o
primim de la UE va fi mai mică decât valoarea însumată a acestor contracte. Aţi
văzut şi la ştiri că auditul din Ministerul Dezvoltării verifică aceste proiecte; al nostru
a fost verificat după doi ani. Ei au această temă, să diminueze contractele ca să poată
închide.
Domnul consilier Manolache Ionică: Vă aduc în atenţie mai multe probleme.
Prima se referă la spaţiile pe care le are S.C. Metex la Hangani şi pe Luncă, arată
foarte rău făcând notă discordantă cu cele din jur. O altă problemă este că la intrare
în Halta Văsâieşti la calea ferată s-au depozitat noaptea saci cu gunoaie. În zona
PECO (fostă Cheptănuş) a crescut vegetaţia care trebuie înlăturată. Vă întreb dacă în
Văsâieşti se vor plomba străzile sau chiar reabilita?
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Lucrările de reparaţii îmbrăcăminte asfaltică
şi plombări străzi au caietul de sarcini pregătit, aşteptăm validarea ANRMAP. Am
prins zone în care am prevăzut covor asfaltic, de aceea a durat mai mult până am
terminat documentaţia.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Ar fi bine
să montaţi panourile publicitare cu proiectele.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Începând cu săptămâna viitoare vor fi
amplasate.
Domnul consilier Muraru Săndel, preşedintele Comisiei de urbanism: Vă
reamintesc că şi strada Nicu Enea trebuie reabilitată.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 19.04.2012, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER NECHIFOR NECULAI

Red. Ch.N./1 ex.

SECRETAR,
JR. CATANA NECULAI

