F 75.10-11

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 20.06.2013, 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 20.06.2013.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 742/13.06.2013 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipseşte motivat domnul consilier Spătaru Eugen.
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, d-na ec. Oana Găman – director economic la
Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 30.05.2013 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 30.05.2013.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 30.05.2013, cu 18 voturi
pentru.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 30.05.2013.
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2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Listei
obiectivelor de investiţii pe anul 2013 a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind repartizarea a două locuinţe pentru tineri
destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind repartizarea a patru locuinţe sociale, ce aparţin
fondului locativ din domeniul public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 14/25.02.2010 pentru
aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de
salubrizare în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind primirea comunei Pîrjol în calitate de membru
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB şi modificarea Actului
Constitutiv şi a Statutului acesteia.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre pentru completarea inventarului domeniului public al
municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr.
79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea declasării unui volum de material
lemnos fasonat din pădurea proprietate a municipiului Moineşti, judeţul Bacău, în
vederea valorificării ca lemn de foc.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului „O NOUĂ ŞANSĂ - O
NOUĂ VIAŢĂ ÎN MUNICIPIUL MOINEŞTI”, precum şi a cheltuielilor legate de
proiect.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11.Raportul de activitate al Primarului municipiului Moineşti pentru perioada
iunie 2012 – iunie 2013.
12. 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 a şedinţei ordinare din 20.06.2013, cu 18 voturi
pentru.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Punctul 1 a
fost parcurs se trece la punctul doi de pe ordinea de zi.
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Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei economice pentru a
prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Talpău Sorin-Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Romaşcanu Mircea, 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 ale Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
modificării şi completării Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2013 a Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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, Talpău Sorin-Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre 1în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2013 a Spitalului Municipal de Urgenţă
Moineşti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea a
două locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Talpău Sorin-Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea a două locuinţe pentru
tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate
în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea a
patru locuinţe sociale, ce aparţin fondului locativ din domeniul public al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Contractul de închiriere se încheie pe o
perioadă de 5 ani. Cum se urmăreşte în acestă perioadă dacă chiriaşul îndeplineşte
condiţiile sau nu?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Aceste locuinţe se regăsesc în
evidenţa locuinţelor sociale cu chirie. Ele se pot elibera, se pot ocupa, conform
prevederilor legale în vigoare, fiind locuinţe provizorii. Compartimentul Fond
locativ ţine această evidenţă şi urmăreşte contractele.
D-na ing. Arseni Apronila, şef Compartiment Fond Locativ: La începutul
fiecărui an cei care au contracte încheiate au obligaţia să declare veniturile pe anul
fiscal anterior. Anual se verifică fiecare contract încheiat. În cazul în care nu se
respectă condiţiile de la încheierea contractului, acestea se pot rezilia.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Dau
cuvântul Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Talpău Sorin-Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea a patru locuinţe sociale,
ce aparţin fondului locativ din domeniul public al municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Hotărârii nr. 14/25.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului de instituire şi
administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: 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, Tincu Liliana
Angela, Talpău Sorin-Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.
14/25.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei
speciale de salubrizare în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind primirea
comunei Pîrjol în calitate de membru la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Bacău – ADIB şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului acesteia.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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, Talpău Sorin-Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
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publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind primirea comunei Pîrjol în calitate de
membru la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB şi modificarea
Actului Constitutiv şi a Statutului acesteia, cu 18 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
inventarului domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea
Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1347/2001.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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, Talpău Sorin-Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea inventarului domeniului
public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti
nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
declasării unui volum de material lemnos fasonat din pădurea proprietate a
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, în vederea valorificării ca lemn de foc.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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, Talpău Sorin-Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
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Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea declasării unui volum de
material lemnos fasonat din pădurea proprietate a municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, în vederea valorificării ca lemn de foc, cu 18 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
proiectului „O NOUĂ ŞANSĂ - O NOUĂ VIAŢĂ ÎN MUNICIPIUL MOINEŞTI”,
precum şi a cheltuielilor legate de proiect.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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, Talpău Sorin-Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, 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.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului „O NOUĂ
ŞANSĂ - O NOUĂ VIAŢĂ ÎN MUNICIPIUL MOINEŞTI”, precum şi a
cheltuielilor legate de proiect, cu 18 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Raportul de activitate al Primarului
municipiului Moineşti pentru perioada iunie 2012 – iunie 2013.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Dau
cuvântul domnului Primar pentru a prezenta raportul.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vreau să ne amintim câteva lucruri pentru
că sunt convins că majoritatea dintre dvs. cunoaşteţi această activitate. La
prezentarea raportului din al treilea an din primul mandat, un fost coleg de-al dvs. a
spus că este un raport de activitate bun, dar că nu am amintit nimic de nerealizări.
Nici acum nu am vorbit despre ceea ce nu am făcut, din motive cunoscute:
financiare, lipsă de documentaţii tehnice sau corelări cu alte proiecte în desfăşurare.
Am punctat din fiecare domeniu de activitate. În general cred că a fost anul cu o
dinamică a investiţiilor dintre cele mai puternice în municipiul Moineşti. S-au
întâmplat lucruri pe care le-am aşteptat de câţiva ani, ele au fost demarate, dar
acesta este parcursul pe care, din nefericire în România, trebuie să-l urmeze un
proiect: aprobări, Studiu de fezabilitate, iar aprobări, proiect tehnic, finanţare, ceea
ce a făcut să aşteptăm la principalele proiecte din luna martie 2009 până în anul
2012. Au trecut trei ani importanţi când toată lumea a aşteptat pentru că am vorbit
de ele, dar numai atunci s-a întâmplat.
În continuare domnul Primar prezintă raportul de activitate, material depus la
dosar şi face următoarele precizări: pentru toate cele reuşite în acest an vreau să vă
mulţumesc şi dvs., consilierii locali cât şi întregului aparat de lucru al Primăriei
municipiului Moineşti pentru toată activitatea intensă şi efervescentă pe care
municipiul o trăieşte în această perioadă, să vă asigur de faptul că realizările pe care
le-am avut în ultima perioadă nu ne copleşesc, ci ne duc cu gândul că ne-am atins
un obiectiv, că suntem pe un dum bun şi trebuie să continuăm aceste proiecte. Îmi
rezerv această disponibilitate şi acest demers pentru a atrage fonduri în municipiul
Moineşti. Astăzi am fost prezent la o întrunire la ADR Piatra Neamţ şi vă informez
că am participat la multe şedinţe de lucru, discuţii, convocări, tocmai pentru a avea
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la timp informaţia necesară de a accesa alte proiecte. Amintesc pe cele realizate cu
fonduri din bugetul local, aprobate de dvs. şi cele aflate în curs de execuţie.
Menţionez că sunt în curs de desfăşurare două licitaţii importante pentru Platforma
betonată la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti evaluată la 780 mii lei fără
TVA. La deschiderea ofertelor financiare, cel mai bun preţ este jumătate din această
valoare. Ne dă speranţa că o putem realiza într-un timp mult mai scurt. De
asemenea, Amenajare alei, incinte blocuri C1, C2 - str. T. Vladimirescu cu o
valoare estimată de 2.200 mii lei, valoarea cea mai bună din ofertele financiare este
în jur de 1.200 mii lei, o valoare foarte bună care ne dă speranţa că o vom realiza
într-un termen mai scurt. Este în desfăşurare şi licitaţia pentru lucrări de cadastru
imobiliar în municipiul Moineşti. Un proiect foarte important pentru că tot ceea ce
înseamnă teren şi clădiri în municipiul Moineşti vor avea documentaţie cadastrală.
Nu este important numai pentru că vom impozita, dar se vor elimina multe alte
verigi intermediare, pierderi de timp şi documente, se va obţine şi un preţ foarte bun
pentru toţi cetăţenii care urmează să-şi facă o documentaţie cadastrală care costă
acum între 500-100 lei, noi sperăm să ajungă în jurul de 150 lei. Mulţumesc
domnului Viceprimar, şefilor de servicii, doamnei Secretar, dvs. şi tuturor
colaboratorilor pentru activitatea desfăşurată cu speranţa că raportul de anul viitor
să aibă la fel de multe realizări.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Adresez mulţumiri domnului
Primar în numele Consiliului local şi a întregului executiv pentru activitatea
prestată, îl felicităm pentru tot ceea ce face şi îi dorim să realizeze tot ceea ce şi-a
propus. De asemenea, îi urăm săsnătate, să fie alături de noi pentru că noi îi suntem
alături.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Vă
mulţumesc domnule Primar pentru aportul dumneavoastră şi vă felicit personal
pentru relizarea Parcului Băi apreciat de toată lumea.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Diverse.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Referitor la biroul reprezentantului
Direcţiei Sanitar Veterinare care solicită un spaţiu adecvat pentru desfăşurarea
activităţii.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: D-na doctor Vaşloveanu a venit împreună
cu dl. director al acestei Direcţii zilele trecute ca să le punem la dispoziţie un spaţiu
în hala nouă. Sperăm că pe 15 iulie când vom finaliza şi licitaţia pentru spaţii, să
avem şi recepţia finală. Nu putem să-i acordăm un spaţiu în hală pentru că dorim să
o amortizăm repede. Le-am promis că vom găsi un spaţiu pe care-l vom amenaja şil vom pune la dispoziţie. Din hala de brânzeturi se va elibera spaţiul unde îşi
desfăşoară activitata şefa Biroului Piaţă pentru că avem un spaţiu administrativ în
hala nouă. Atunci se va elibera acel spaţiu, îl vom igieniza şi-l vom putea pune la
dispoziţie.
Domnul consilier Ilie Vasile: Pot să afirm că trăim schimbări evidente în
municipiul Moineşti. Se vede calitatea muncii personalului din primărie. În raportul
prezentat aţi arătat ce înseamnă munca în echipă. Este bine că între Consiliul local şi
executiv este o strânsă colaborare, iar noi am lăsat ambiţiile politice şi am pus
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sufletul şi inima pentru ca oraşul să prospere. Apreciez şi munca domnului
Viceprimar şi se vede că în 2008 am ales bine. Sincer să fiu, voi fi mulţumit atunci
când voi merge la Zemeş pe o şosea asfaltată le fel ca cea din centrul oraşului. Sper
ca anul acesta să se rezolve acest drum. Zona Zemeş a început să arate altfel, sunt o
serie de proiecte în comunele limitrofe de promovare turistică. Sunt mândru de
realizări şi împreună cu ceilalţi colegi ai mei de la PP-DD vă asigurăm de sprijinul
nostru în acţiunile pe care dumneavoastră, dl. viceprimar, d-na secretar şi aparatul
de specialitate le întreprindeţi.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Felicitări pentru raportul de activitate
prezentat, sperăm şi la anul să fie la fel de bun, vă suntem alături. Sper să nu mai
aveţi aşa de multe audienţe prin măsurile pe care le întreprindeţi. Va aduc în atenţie
două probleme: Baza de tratament şi amenajarea zonei din dreptul blocurilor A1 –
A4, dacă se poate rezolva anul acesta.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Referitor la cea de-a doua problemă, se
lcrează la proiectul tehnic, se fac măsurători şi rirdicări topo. În perioada următoare
vom avea documentaţia tehnică pentru reabilitarea întregii zone, tot ceea ce
înseamnă acces către Parcul Băi, până la intrarea în bazar. Despre lucrări, nu cred că
vor începe anul acesta. Legat de baza de tratament, după cum am spus şi în şedinţa
trecută, următorul termen este în toamnă, în luna octombrie. Vom depune
documentele care să susţină cererea de reziliere a contractului de vânzarecumpărare. Sperăm să obţinem acest lucru, se deschide o axă de finanţare 5.2 pentru
turism şi zone de agrement turistice. Ce bine era dacă am fi avut hotărârea în
favoarea noastră, am fi putut de luna viitoare să depunem cerere de finanţare pentru
una din activităţile acestui proiect şi anume baze de tratament. Azi am fost la ADR
şi am discutat problema ştrandului pe care-l avem concesionat unei firme private.
Vom vedea dacă îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, în caz contrar să fim
pregătiţi să-l preluăm pentru a-l reabilita. Am discutat un alt proiect important ca în
Parcul cu Pini să realizăm o pistă de biciclete, o pârtie de săniuţe şi alte activităţi
eligibile în această sesiune de finanţare.
Doamna ec. Găman Oana, director economic al Spitalului Municipal de
Urgenţă Moineşti: Vă felicit pentru tot ce aţi realizat şi pentru munca depusă.
După cum ştiţi săptămâna viitoare se vor desfăşura „Zilelele medicale ale Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti”. Vă invit să participaţi la ceremonia de deschidere
care va avea loc în data de 28 iunie, orele 14, 00, în sala de conferinţe. Vă aşteptăm.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 20.06.2013, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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CONSILIER ROMAŞCANU MIRCEA
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