CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 21.06.2012 în şedinţa de constituire a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti

Prefectul Judeţului Bacău, domnul Claudiu Octavian Şerban deschide
şedinţa şi arată că, în conformitate cu prevederile art. 30, aliniatul „1” din Legea
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri
aleşi la alegerile locale din data de 10.06.2012, au fost convocaţi la şedinţa de
constituire, programată prin Ordinul nr. 190/15.06.2012 pentru astăzi, 21.06.2012,
ora 15,30.
Doamna jr. Anghel Elena arată că şedinţa este legal constituită fiind
prezenţi 18 consilieri locali aleşi şi anume: 12 consilieri USL, 4 consilieri PP-DD,
1 consilier PER şi consilierul independent Busuioc Iulian. Lipseşte domnul Catana
Neculai.
Domnul Claudiu Octavian Şerban, Prefectul Judeţului Bacău: Pentru că
s-au respectat normele procedurale de convocare, fiind prezenţi 18 consilieri locali
aleşi, declar deschise lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Local al
municipiului Moineşti, ales la data de 10.06.2012. În continuare dau cuvântul
doamnei preşedinte a Biroului Electoral al Circumscripţiei nr. 2 Moineşti pentru a
prezenta procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului local
din 10.06.2012.
Doamna jr. Lunganu Gabriela, Preşedinta Biroului Electoral de
Circumscripţie nr. 2 Moineşti, dă citire procesului-verbal privind centralizarea
voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru funcţia
de consilier al Consiliului local din 10.06.2012, material aflat la dosar.
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Domnul
Claudiu
Octavian Şerban, Prefectul Judeţului Bacău: În
conformitate cu dispoziţiile art. 31, aliniatul “1” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
“lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat
de 2 consilieri dintre cei mai tineri”.
Din documentele de la alegeri rezultă că cel mai în vârstă consilier este d-l
ROMAŞCANU MIRCEA pe care îl invit să preia lucrările şedinţei de constituire.
De asemenea, îi invit pe cei doi asistenţi ai Preşedintelui de vârstă, respectiv d-nii
PASCALINI NINI-ALEXANDRU şi BUSUIOC IULIAN, să preia împreună
lucrările şedinţei.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de vârstă: Doamnelor
şi domnilor consilieri vă anunţ că la şedinţa noastră au fost invitaţi şi participă
membrii Consiliului Local ales la data de 01.06.2008, membrii Biroului
Circumscripţiei Electorale nr. 2 Moineşti împreună cu preşedintele şi locţiilorul, dna judecător Paţilea Carmen – Preşedinta Judecătoriei Moineşti, primari din
localităţile învecinate (Comăneşti, Dărmăneşti, Poduri, Măgireşti, Zemeş),
conducători ai unor Organizaţii neguvernamentale, instituţii şi agenţi economici
din municipiul Moineşti, cetăţenii de onoare ai municipiului Moineşti şi presa. Din
partea presei sunt prezenţi reprezentanţi ai presei locale şi judeţene.
Vă propun următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului
Local al municipiului Moineşti.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în
Consiliul Local al municipiului Moineşti la data de 10.06.2012.
3. Proiect de hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliului
Local al municipiului Moineşti ales la 10.06.2012.
4. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru o
perioadă de 3 luni.
5. Prezentarea validării şi depunerea jurământului de către Primarul
municipiului Moineşti.
6. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului
Moineşti.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi componenţei
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Supun spre aprobare ordinea de zi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei de constituire, cu 18 voturi pentru.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de vârstă: Ordinea de
zi fiind aprobată, trecem la primul punct de pe ordinea de zi.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea
Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de vârstă: În
conformitate cu dispoziţiile art. 31 aliniatul “2” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, modificată, consiliile locale aleg dintre membrii lor,
pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3 – 5 membrii.
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Ţinând cont de numărul de consilieri ce compun consiliul nostru, propun ca
în Comisia de validare să alegem 5 consilieri.
Supun la vot numărul de 5 membri a Comisiei de validare.
Se aprobă, cu 18 voturi pentru, Comisia de validare a Consiliului local al
municipiului Moineşti, să fie formată din 5 membri.
Înainte de a trece la propunerile pentru membri în Comisia de validare, vă
rog să stabiliţi liderii grupurilor politice din Consiliul local, care vor face
propunerile pe parcursul şedinţei. Rog pe doamna Secretar să anunţe grupurile.
Doamna jr. Anghel Elena: USL, PP-DD, PER şi candidatul independent
Busuioc Iulian.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de vârstă: Rog liderii
de grup să facă propuneri pentru membrii Comisiei de validare.
Domnul consilier Vieru Valentin: Din partea USL propun ca membri în
Comisia de validare pe d-na Chirea Mihaela, dl. Nimerciag Ioan şi dl. Manolache
Ionică.
Domnul consilier Ilie Vasile: Din partea PP-DD propun ca membru în
Comisia de validare pe dl. Romaşcanu Mircea.
Domnul consilier Cojocaru Florinel: Din partea PER propun să fiu
membru în Comisia de validare.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de vârstă: Supun la vot
propunerea făcută de domnul consilier Vieru Valentin.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, ca d-na consilier Chirea Mihaela şi dnii consilieri Nimerciag Ioan şi Manolache Ionică să fie membii ai Comisiei de
validare.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de vârstă: Supun la vot
propunerea făcută de domnul consilier Ilie Vasile.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, ca domnul consilier Romaşcanu Mircea
să fie membru al Comisiei de validare.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de vârstă: Supun la vot
propunerea făcută de liderul de grup al PER.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, ca domnul consilier Cojocaru Florinel
să fie membru al Comisiei de validare.
Se aprobă, conform art. 31, aliniatul (2) din Legea nr. 215/2001 coroborat cu
art. 4 din Ordonanţa Guvernului României nr. 65/2002, Proiectul de hotărâre
privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Moineşti.
Rezultatul va fi consemnat în Hotărârea nr. 1.
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Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de vârstă: Rog
Comisia de validare să se retragă pentru a alege din rândurile sale un preşedinte şi
un secretar şi să întocmească raportul privind alegerile din 10.06.2012.
După o scurtă pauză se trece la următorul punct al ordinii de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea
mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Local al municipiului Moineşti la data
de 10.06.2012.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de vârstă: Preşedinte al
Comisiei de validare a fost ales domnul consilier Manolache Ionică, iar secretar
doamna consilier Chirea Mihaela.
Domnul Claudiu Octavian Şerban, Prefectul Judeţului Bacău: Dau
cuvântul preşedintelui Comisiei de validare să prezinte raportul comisiei.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedintele Comisiei de validare
prezintă raportul Comisiei de validare, material care se află la dosar.
Domnul Claudiu Octavian Şerban, Prefectul Judeţului Bacău: Voi
supune la vot validarea mandatul fiecărui consilier.
Fac precizarea că potrivit art. 31 aliniatul (3) şi (5) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot.
Supun la vot, în ordine alfabetică, validarea mandatelor de consilieri locali,
după cum urmează:
1. Apostu Radu – se aprobă cu 17 voturi pentru.
2. Botezatu Sorin – se aprobă cu 17 voturi pentru.
3. Busuioc Iulian – se aprobă cu 17 voturi pentru.
4. Chirea Mihaela – se aprobă cu 17 voturi pentru.
5. Cojocaru Florinel – se aprobă cu 17 voturi pentru.
6. Enea Pavel Iulian – se aprobă cu 17 voturi pentru.
7. Ilie Vasile – se aprobă cu 17 voturi pentru.
8. Irimia Dumitru – se aprobă cu 17 voturi pentru.
9. Ladaru Daniela – se aprobă cu 17 voturi pentru.
10. Manolache Ionică – se aprobă cu 17 voturi pentru.
11. Nimerciag Ioan – se aprobă cu 17 voturi pentru.
12. Pascalini Nini Alexandru – se aprobă cu 17 voturi pentru.
13. Romaşcanu Mircea – se aprobă cu 17 voturi pentru.
14. Sandu Teodor – se aprobă cu 17 voturi pentru.
15. Spătaru Eugen – se aprobă cu 17 voturi pentru.
16. Tincu Liliana Angela – se aprobă cu 17 voturi pentru.
17. Vascan Ştefan Cezar – se aprobă cu 17 voturi pentru.
18. Vieru Valentin – se aprobă cu 17 voturi pentru.
Se aprobă, conform prevederilor art. 31, aliniatul (5) din Legea nr. 215/2001
şi art. 7 din Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002, Proiectul de hotărâre
privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Local al municipiului
Moineşti la data de 10.06.2012.
Rezultatul va fi consemnat în Hotărârea nr. 2.
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Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind declararea
ca legal constituit a Consiliului Local al municipiului Moineşti ales la 10.06.2012.
Domnul Claudiu Octavian Şerban, Prefectul Judeţului Bacău: Felicit cei
18 consilieri locali aleşi pentru validarea mandatelor lor şi le urez succes. Conform
art. 32, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri vor depune
jurământul. Propun ca fiecare consilier validat să dea citire jurământului.
În continuare domnii consilieri se prezintă, în ordine alfabetică, la locul
special amenajat şi depun jurământul.
Domnul Claudiu Octavian Şerban, Prefectul Judeţului Bacău: Prin
validarea mandatului şi depunerea jurământului de către cei 18 consilieri, declar
legal constituit Consiliul Local al municipiului Moineşti.
Domnilor consilieri li s-a înmânat şi certificatul constatator al validării.
Se aprobă, conform prevederilor art. 34, aliniatul (2) din Legea nr. 215/2001
coroborat cu art. 8, aliniatul (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, Proiectul
de hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al
municipiului Moineşti ales la 10.06.2012.
Rezultatul va fi consemnat în Hotărârea nr. 3.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
Domnul Claudiu Octavian Şerban, Prefectul Judeţului Bacău: În
conformitate cu dispoziţiile art. 35, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,după declararea ca legal constituit, Consiliul local alege, prin votul
deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o
perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna
hotărârile adoptate de acesta. Vă rog să faceţi propuneri.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Propun ca preşedinte de şedinţă, pentru
următoarele 3 luni, să fie domnul consilier Vieru Valentin.
Domnul Claudiu Octavian Şerban, Prefectul Judeţului Bacău: Dacă mai
sunt propuneri?
Nemaifiind, supun la vot propunerea făcută de domnul consilier Sp[taru
Eugen.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, ca preşedinte de şedinţă pentru
următoarele trei luni să fie domnul consilier Vieru Valentin.
Se aprobă, conform prevederilor art. 35, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
coroborat cu art. 8, aliniatul (6) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35/2002, Proiectul de
hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
Rezultatul va fi consemnat în Hotărârea nr. 4.
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Domnul Claudiu Octavian Şerban, Prefectul Judeţului Bacău:
Mulţumesc domnului preşedinte de vârstă şi celor doi asistenţi şi-l invit pe domnul
preşedinte de şedinţă ales să preia lucrările şedinţei.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Doamnelor şi
domnilor consilieri, vă mulţumesc pentru încrederea acordată de a fi primul
preşedinte de şedinţă ales de noul consiliu local. Vă prezint următorul punct de pe
ordnea de zi.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Prezentarea validării şi depunerea
jurământului de către Primarul municipiului Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
doamnei judecător Paţilea Carmen - Preşedinta Judecătoriei Moineşti pentru a
prezenta rezultatul validării alegerii primarului.
Doamna judecător Paţilea Carmen, Preşedinta Judecătoriei Moineşti dă
citire Sentinţei civile din dosarul nr. 2585/260/2012 privind validarea mandatului
de primar al domnului Ilie Viorel, aflată la dosar.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: În temeiul
prevederilor art. 60, aliniatul “1” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul
depune în faţa Consiliului Local jurământul. Pentru îndeplinirea acestei prevederi
vă rog să vă ridicaţi şi-l invit pe domnul Ilie Viorel să depună acest jurământ după
care îl va semna în faţa mea.
Domnul primar ing. Ilie Viorel depune jurământul, după care îl semnează.
Domnul Claudiu Octavian Şerban, Prefectul Judeţului Bacău: Vă
înmânez însemnele de primar ceea ce reprezintă de fapt însemnele puterii şi aşa
cum spuneam la şedinţa anterioară de constituire a altui consiliu local, că nu
trebuie să fiţi indiviaţi pentru că “cei ce au gloria tot al lor este şi coşmarul”
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Domnule Prefect, domnilor primari,
domnilor viitori primari, domnilor foşti şi actuali consilieri, dragi oaspeţi şi
invitaţi, dragi moineşteni. Sunt la fel de emoţionat ca acum 4 ani, dar încerc să-mi
stăpânesc emoţiile ştiind că în tot acest timp m-am pregătit pentru ceea ce mi se
întâmplă astăzi. Vreau să mulţumesc moineştenilor care şi-au dat votul pentru ceea
ce am început acum 4 ani, să vă mulţumesc dvs. domnilor consilieri ai fostului
Consiliu Local al municipiului Moineşti pentru activitatea pe care am depus-o
împrună şi pentru ceea ce am reuşit să realizăm. Urez noului Consiliu local să
avem parte de înţelegere şi putere de muncă pentru a continua ceea ce s-a început
şi pentru a deschide noi căi spre rezolvarea problemelor moineştenilor. Vreau să
mulţumesc aparatului de lucru din Primăria Moineşti, tuturor instituţiilor pentru
buna colaborare şi mulţumesc pentru prezenţă părintelui protopop Costel Mareş,
comandantului Poliţiei Moineşti, din partea Spitalului Municipal d-nei director
economic Oana Găman şi tuturor celor care sunteţi astăzi la această festivitate. Ne
aşteaptă o perioadă de lucru şi vă anunţ că imediat în prima săptămână din luna
iulie vom convoca o şedinţă de Consiliu local pentru că avem nervoie urgentă de a
adopta hotărâri care privesc bunul mers la municipiului Moineşti. Mulţumesc
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domnului Prefect pentru participarea la şedinţa de constituire a Consiliului Local
al municipiului Moineşti.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea
Viceprimarului municipiului Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: În conformitate
cu dispoziţiile art. 57, aliniatul (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Local alege din rândul consilierilor viceprimarul, care îşi păstrează statutul de
consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Articolul 57, aliniatul “1”, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, modificată, prevede că localitatea noastră are un viceprimar.
Conform prevederilor legale, alegerea viceprimarului se face prin vot secret,
pe bază de buletin de vot. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de
vot, după care vă veţi exercita votul secret prin înscrierea cuvântului „Da” în
interiorul patrulaterului din dreptul candidatului preferat.
Dacă cuvântul “DA” apare în interiorul a două patrulatere, buletinul de vot
este nul.
Vă rog să faceţi propuneri.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Din partea USL propunem în funcţia de
viceprimar al municipiului Moineşti pe domnul consilier Vieru Valentin.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă mai sunt şi
alte propuneri?
Domnul consilier Ilie Vasile: Dacă se poate, din respect pentru invitaţii
noştri, propun să votăm prin vot deschis.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Nu permite
legea. Pentru numărarea voturilor privind alegerea viceprimarului, trebuie
desemnată o comisie formată din trei membri.
Domnul Claudiu Octavian Şerban, Prefectul Judeţului Bacău: Propun
ca operaţiunea de numărare a voturilor să fie făcută de membrii Comisiei de
validare.
Supusă la vot, propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedintele Comisiei de validare:
Comisia de validare a procedat la verificarea legalităţii voturilor şi la numărarea
lor, rezultând că domnul Vieru Valentin a obţinut 18 voturi valabil exprimate.
Astfel, cu unanimitate de voturi, a fost ales în funcţia de viceprimar al municipiului
Moineşti domnul Vieru Valentin.
Se aprobă, conform prevederilor art. 57, aliniatul (3) din Legea nr. 215/2001
coroborat cu art. 11 şi art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, Proiectul de
hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Moineşti.
Rezultatul va fi consemnat în Hotărârea nr. 5.

8
Domnul consilier Vieru Valentin, Viceprimarul municipiului Moineşti:
Încărcat de emoţii ca acum 4 ani, mulţumesc tuturor celor care atunci ne-au
mandatat şi m-au ales Viceprimar al municipiului Moineşti. De asemenea, îi
mulţumesc noului Consiliu pentru votul pe care mi-l acordă astăzi şi vă asigur de
toată priceperea mea pentru binele cetăţenilor municipiului Moineşti. Mulţumesc şi
aparatului de lucru al primăriei întrucât am colaborat destul de bine în mandatul
trecut şi sper să avem o colaborare şi mai bună în mandatul ce urmează, mulţumesc
cetăţenilor municipiului Moineşti, celor care ne-au votat şi celor care nu ne-au
votat pentru că vom fi în egală măsură pentru toţi aici pentru a le rezolva
problemele. Mulţumesc şi familiei mele care a fost alături de mine. Urez succes
noului Consiliu local şi nu în ultimului rând domnului Primar şi sperăm să nu vă
dezamăgim.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
numărului şi componenţa comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: In conformitate
cu dispoziţiile art. 15 din Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002 privind
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare al consiliilor locale,
modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002, după constituire Consiliul Local
îşi organizează comisii de specialitate în principalele domenii de activitate.
Consiliul Local al cărui mandat a expirat azi a avut un număr de trei comisii:
1. Comisia pentru activităţi economico-financiare, social - culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie compusă 7 membri;
2. Comisia juridică, de disciplină, de muncă, protecţie socială, protecţie copii,
turism şi sport compusă din 5 membri;
3. Comisia pentru activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie
comunală şi protecţia mediului compusă din 7 membri.
Vă consult dacă sunteţi de acord cu numărul de trei comisii de specialitate în
principalele domenii de activitate.
Supusă la vot, propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Trecem la alegerea
membrilor comisiilor pe domenii de activitate din care vor face parte numai
consilieri.
Vă rog să faceţi propuneri pentru Comisia pentru activităţi economicofinanciare, social - culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Propun din partea USL pe doamna
consilier Chirea Mihaela şi domnii consilieri Spătaru Eugen, Manolache Ionică şi
Vieru Valentin.
Domnul consilier Ilie Vasile: Propun din partea PP-DD pe domnii consilieri
Romaşcanu Mircea şi Pascalini Nini Alexandru.
Domnul Claudiu Octavian Şerban, Prefectul Judeţului Bacău: Având în
vedere că sunt 18 consilieri, până la validarea celui de-al 19-lea, un consilier se va
regăsi în două comisii, lucru permis de lege.
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Domnul consilier Manolache Ionică: Propun pe domnul consilier Cojocaru
Florinel.
Domnul consilier Cojocaru Florinel: Vă mulţumesc, dar am altă opţiune.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Propun pe doamna
consilier Ladaru Daniela.
Supun la vot propunerile pentru Comisia pentru activităţi economico-financiare,
social - culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, componenţa Comisiei pentru activităţi
economico-financiare, social - culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie,
după cum urmează:
- Chirea Mihaela,
- Spătaru Eugen,
- Manolache Ionică,
- Vieru Valentin,
- Romaşcanu Mircea,
- Pascalini Nini Alexandru,
- Ladaru Daniela.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri pentru Comisia pentru activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism,
gospodărie comunală şi protecţia mediului.
Domnul consilier Manolache Ionică: Propun din partea USL pe domnii
consilieri Sandu Teodor, Botezatu Sorin, Vascan Ştefan Cezar şi Apostu Radu.
Domnul consilier Ilie Vasile: Din partea PP-DD propun pe domnul consilier
Irimia Dumitru.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: Propun pe domnul consilier Cojocaru
Florinel.
Domnul consilier Vieru Valentin: Propun pe domnul consilier Busuioc Iulian.
Domnul consilier Busuioc Iulian: Am altă opţiune, respectiv comisia juridică.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: În acest caz, vă rog
să faceţi propuneri pentru Comisia juridică, de disciplină, de muncă, protecţie
socială, protecţie copii, turism şi sport.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Din partea PP-DD propun pe domnii
consilieri Busuioc Iulian şi Ilie Vasile.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Din partea USL propun pe doamna
consilier Tincu liliana Angela şi pe domnii consilieri Enea Pavel Iulian, Nimercig
Ioan şi Ladaru Daniela.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând propunerile pentru Comisia juridică, de disciplină, de muncă, protecţie
socială, protecţie copii, turism şi sport.
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În urma votului domnul consilier Nimerciag Ioan a obţinut 14 voturi
pentru şi 3 abţineri; domnul consilier Enea Pavel Iulian a obţinut 16 voturi pentru
şi o abţinere, d-na consilier Ladaru Daniela a obţinut 13 voturi pentru, 3 voturi
împotrivă şi o abţinere; d-na consilier Tincu liliana a obţinut 17 voturi pentru;
domnul consilier Ilie Vasile a obţinut 17 voturi pentru şi domnul Busuioc Iulian a
obţinut 6 voturi pentru şi 11 abţineri.
Se aprobă componenţa Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecţie
socială, protecţie copii, turism şi sport, după cum urmează:
- Nimerciag Ioan;
- Enea Pavel Iulian;
- Ladaru Daniela;
- Tincu Liliana Angela;
- Ilie Vasile.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Pentru Comisia
pentru activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi
protecţia mediului au fost propuşi d-nii consilieri Sandu teodor, Botezatu Sorin,
Vascan Ştefan Cezar, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Cojocaru Florinel. Propun
ca din acestă comisie să facă parte şi domnul consilier Busuioc Iulian.
Supun la vot propunerile pentru Comisia pentru activităţi de amenajarea
teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi protecţia mediului.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, componenţa Comisiei pentru activităţi de
amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi protecţia mediului, după
cum urmează:
- Sandu Teodor,
- Botezatu Sorin,
- Vascan Ştefan Cezar,
- Apostu Radu,
- Irimia Dumitru,
- Cojocaru Florinel,
- Busuioc Iulian.
Se aprobă, conform art. 54, aliniatele (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001
coroborat cu art. 15 şi art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea numărului şi componenţa comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate.
Rezultatul va fi consemnat în Hotărârea nr. 6.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Mulţumesc pentru participare domnilor
primari prezenţi în sală, respectiv domnului Viorel Miron - primar al oraşului
Comăneşti, domnului primar al oraşului Dărmăneşti, domnului Câdă Ionică primar al Comunei Măgireşti, domnului Telu Dudău - primar al comunei Zemeş şi
domnului Gheorghiţă Iscu - primar al comunei Poduri. După cum vedeţi ne-am
adunat vecinii cărora le mulţumesc şi vă mulţumesc tuturor celor care sunteţi
prezenţi astăzi aici. Domnule preşedinte propun să dăm cuvântul oaspeţilor noştri.
Domnul Viorel Miron, primarul oraşului Comăneşti: Vreau să felicit
moineştenii că au ales o conducere competentă şi vă doresc dvs. celor aleşi, să
aveţi un mandat uşor, cu realizări, să colaborăm pentru a iniţia şi derula proiecte
comune ca să putem face o vale a Trotuşului şi a Tazlălui de invidiat.
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Domnul preot protopop Costel Mareş: Stimate domnule Prefect,
stimate domnule Primar, stimate doamne şi domni consilieri, dragi moineşteni.
Pentru mine este prima dată când particip la un asemenea eveniment şi doresc să
transmit felicitări atât domnului Primar investit cât şi noului Consiliu Local al
municipiului Moineşti şi vă dorim ca în acest mandat să aveţi realizări care să
aducă bunăstare, un design plăcut acestui municipiu şi sper, ca buna colaborare
care am avut-o în mandatul trecut, să fie şi în cel viitor pentru ca în felul acesta
instituţiile noastre: biserica, primăria, şcoala, poliţia, spitalul să fie cele care să facă
cinste acestui loc binecuvântat de Dumnezeu. Să vă ajute Dumnezeu să aveţi multe
realizări.
Domnul Viorel Miron, primarul oraşului Comăneşti: Vă invităm luni,
ora 15,00 să participaţi la şedinţa de constituire a Consiliului Local al oraşului
Comăneşti.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Salut prezenţa în sală a doamnei maricica
Coşea, vicepreşedinte a Consiliului Judeţean Bacău, fost şi sperăm noi şi viitor şi a
domnului Constantin Avram, preşedintele Organizaţiei Partidului Conservator.
Domnul Constantin Avram: Stimate domnule Prefect, stimate domnule
Primar, stimate doamne şi domni consilieri, dragi moineşteni. Mă bucur că acum 4
ani am recomandat moineştenilor o echipă de tineri, mă bucur că azi prin vot aţi
reconfirmat-o, voi rămâne acelaşi susţinător al Moineşti-ului pentru că îi datorez
formarea mea profesională, socială şi de ce nu o bună parte din formarea mea ca
om politic. Vă felicit pentru succesul realizat în 10 iunie şi ca membru al alianţei
USL cred că acest succes va fi repetat în toamnă pentru că avem nevoie de un
guvern stabil care să aibă grijă de dezvoltarea României.
Domnul Claudiu Octavian Şerban, Prefectul Judeţului Bacău: Sunt
bucuros că am asistat la un exerciţiu democratic de alegeri şi acesta este şi rolul
meu de garant al legalităţii în teritoriu şi mă bucur că s-a întâmplat atât de
transparent. Domnule Primar, domnule Viceprimar, doamnelor şi domnilor
consilieri vreau să vă spun că odată ce aţi depus jurământul cu mâna pe Biblie şi
sub culorile drapelului României, vă pune pe umeri o imensă responsabilitate ca să
faceţi tot ce puteţi pentru binele cetăţenilor municipiului Moineşti şi pentru a aşeza
pe harta Europei acest oraş frumos, pentru a putea împlini tot felul de proiecte şi de
a face viaţa oamenilor mai bună.
Eu consider că valoarea unui om este legată de generozitatea lui şi măsura
generozităţii este toleranţa. Fiţi tolenţi şi îngăduitori unii cu alţii astfel încât să
puteţi construi. Patima din timpul campaniei electorale să o lăsaţi la spate şi de aici
încolo să construiţi cu pasiune, nu cu patimă. Vă mulţumec şi declar închise
lucrările primei şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Moineşti ales la data de
10.06.2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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