CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 21.08.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul „1” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 21.08.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1548/12.08.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnul consilier Apostu Radu şi doamna consilier Tincu Liliana.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 07.07.2014 şi procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 25.07.2014 au fost afişate pe pagina web www.moinesti.ro, la
sediul Primăriei şi au fost puse la dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi
analizate în cadrul şedinţelor de comisie şi rezolvate cu eventualele obiecţiuni şi,
având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu
privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 07.07.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 07.07.2014, cu 17 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 25.07.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 25.07.2014, cu 17
voturi pentru.
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Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, 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 07.07.2014.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
25.07.2014.
3. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate
privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul
Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Moineşti.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului
Moineşti la data de 30.06.2014.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind desfăşurarea manifestărilor culturale şi sportive
în Municipiul Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui cadou în valoare de 400 lei
familiilor din municipiul Moineşti cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în vederea
refacerii unor locuinţe din municipiul Moineşti, distruse parţial în incendiu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în vederea
achitării taxelor speciale stabilite prin hotărârile Consiliului Local.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere
pentru copiii care frecventează Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul şcolar 20142015.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al
municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
75/10.07.2012 privind concesionarea directă a unor terenuri aparţinând domeniului
privat al municipiului Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea radierii unor poziţii din inventarul
domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului
Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat de Hotărârea Guvernului României nr.
1347/2001.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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15. Proiect de Hotărâre privind completarea domeniului public al
municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr.
79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Diverse.
- Informare privind încheierea actului adiţional nr. 4 la contractul de credit nr.
1/17.04.2014 în valoare de 4.000.000 euro.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi şapte proiecte
de hotărâre, care a fost analizate în şedinţele comisiilor de specialitate şi avizate
favorabil de către acestea:
1. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
76/07.07.2014 privind aprobarea vânzării imobilului Centrală termică – Cascada,
situat în municipiul Moineşti, strada Tudor Vladimirescu, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
77/07.07.2014 privind aprobarea vânzării imobilului Centrală termică – Select,
situat în municipiul Moineşti, strada Tudor Vladimirescu, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
78/07.07.2014 privind aprobarea vânzării imobilului Centrală termică, situat în
municipiul Moineşti, strada Libertăţii, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
79/07.07.2014 privind aprobarea vânzării imobilului Centrală termică, situat în
municipiul Moineşti, strada Zorilor, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
80/07.07.2014 privind aprobarea vânzării imobilului Centrală termică – zona Bazar,
situat în municipiul Moineşti, strada Tudor Vladimirescu, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile situate în
municipiul Moineşti, strada Plopilor, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă unor familii
domiciliate în municipiul Moineşti aflate în situaţie de risc de marginalizare socială.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâre sus menţionate.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Consult pe domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul ordinii de
zi, cu respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, ulterior
modificată.
Nefiind, supun la vot ordinea de zi completată a şedinţei de astăzi.
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Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 21.08.2014, cu 17 voturi
pentru.
Punctele 1şi 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor
de publicitate pe raza municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Dacă
aveţi întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local de
publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza
municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind delegarea
gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din
Municipiul Moineşti.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Dacă
aveţi întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi propun completarea
Anexelor la Studiul de oportunitate în sensul înfiinţării unei staţii (dus-întors) în
zona complexului comercial LIDL – PENNY Marchet. De asemenea, propun pe
domnul consilier Nimerciag Ioan, membru de rezervă în cadrul Comisiei de
evaluare a ofertelor în scopul atribuirii contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul
Moineşti.
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, şi-l propun pe domnul
consilier Manolache Ionică membru în Comisia de evaluare a ofertelor în scopul
atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate din Municipiul Moineşti.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre completat.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Moineşti, cu
17 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor municipiului Moineşti la data de 30.06.2014.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
municipiului Moineşti la data de 30.06.2014, cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
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Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind desfăşurarea
manifestărilor culturale şi sportive în Municipiul Moineşti.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
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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, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind desfăşurarea manifestărilor culturale
şi sportive în Municipiul Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
cadou în valoare de 400 lei familiilor din municipiul Moineşti cu ocazia împlinirii a
50 de ani de căsătorie.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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
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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, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui cadou în valoare de
400 lei familiilor din municipiul Moineşti cu ocazia împlinirii a 50 de ani de
căsătorie, cu 17 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă în vederea refacerii unor locuinţe din municipiul Moineşti,
distruse parţial în incendiu.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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.
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Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în
vederea refacerii unor locuinţe din municipiul Moineşti, distruse parţial în incendiu,
cu 17 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea
unui ajutor de urgenţă în vederea achitării taxelor speciale stabilite prin hotărârile
Consiliului Local.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi, cu menţiunea că ajutorul
de urgenţă se acordă pentru defuncta Lupaşc Aneta, moştenitorilor legali în vederea
stingerii debitului.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi, cu menţiunea că ajutorul
de urgenţă se acordă pentru defuncta Lupaşc Aneta, moştenitorilor legali în vederea
stingerii debitului.
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Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi, cu menţiunea că ajutorul
de urgenţă se acordă pentru defuncta Lupaşc Aneta, moştenitorilor legali în vederea
stingerii debitului.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre completat cu amendamentul comisiilor.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în
vederea achitării taxelor speciale stabilite prin hotărârile Consiliului Local, cu 17
voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa „Primii
paşi” Moineşti în anul şcolar 2014-2015.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind

12

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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul
şcolar 2014-2015, cu 17 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren
situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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, 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.
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Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 75/10.07.2012 privind concesionarea directă a unor
terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, în favoarea S.C.
OMV Petrom S.A.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 75/10.07.2012 privind concesionarea directă a unor terenuri aparţinând
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domeniului privat al municipiului Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A., cu
17 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
radierii unor poziţii din inventarul domeniului public al municipiului Moineşti,
însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat de
Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea radierii unor poziţii din
inventarul domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea
Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat de Hotărârea Guvernului
României nr. 1347/2001, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului
Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.
1347/2001.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind completarea domeniului public al
municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr.
79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001, cu 17 voturi
pentru.
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Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 76/07.07.2014 privind aprobarea vânzării
imobilului Centrală termică – Cascada, situat în municipiul Moineşti, strada Tudor
Vladimirescu, judeţul Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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 şi propun ca reprezentanţi
ai Consiliului Local pe d-na consilier Ladaru Daniela şi d-na Duca Mihaela în
Comisia pentru vânzarea imobilului, iar în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pe
dl. consilier Manolache Ionică şi dl. Alăzăroaie Costică.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 76/07.07.2014 privind aprobarea vânzării imobilului Centrală termică –
Cascada, situat în municipiul Moineşti, strada Tudor Vladimirescu, judeţul Bacău,
cu 17 voturi pentru.
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Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 77/07.07.2014 privind aprobarea vânzării
imobilului Centrală termică – Select, situat în municipiul Moineşti, strada Tudor
Vladimirescu, judeţul Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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, 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 şi propun ca reprezentanţi
ai Consiliului Local pe dl. consilier Sandu Teodor şi d-na Pădureanu Gabriela în
Comisia pentru vânzarea imobilului, iar în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pe
dl. consilier Apostu Radu şi d-na Duca Mihaela.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 77/07.07.2014 privind aprobarea vânzării imobilului Centrală termică –
Select, situat în municipiul Moineşti, strada Tudor Vladimirescu, judeţul Bacău, cu
17 voturi pentru.
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Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 78/07.07.2014 privind aprobarea vânzării
imobilului Centrală termică, situat în municipiul Moineşti, strada Libertăţii, judeţul
Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi propun ca reprezentanţi
ai Consiliului Local pe dl. consilier Ilie Vasile şi d-na Pădureanu Gabriela în
Comisia pentru vânzarea imobilului, iar în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pe
dl. consilier Enea Pavel Iulian şi d-na Duca Mihaela.
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, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 78/07.07.2014 privind aprobarea vânzării imobilului Centrală termică,
situat în municipiul Moineşti, strada Libertăţii, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 79/07.07.2014 privind aprobarea vânzării
imobilului Centrală termică, situat în municipiul Moineşti, strada Zorilor, judeţul
Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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, 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 voturişi propun ca reprezentanţi
ai Consiliului Local pe dl. consilier Vascan Ştefan Cezar şi dl. Barstan Vasile în
Comisia pentru vânzarea imobilului, iar în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pe
dl. consilier Botezatu Sorin şi d-na Pădureanu Gabriela.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 79/07.07.2014 privind aprobarea vânzării imobilului Centrală termică,
situat în municipiul Moineşti, strada Zorilor, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 80/07.07.2014 privind aprobarea vânzării
imobilului Centrală termică – zona Bazar, situat în municipiul Moineşti, strada
Tudor Vladimirescu, judeţul Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Tincu Liliana Angela şi Ilie Vasile –
membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi propun ca reprezentanţi
ai Consiliului Local pe dl. consilier Manolache Ionică şi dl. Alăzăroaie Costică în
Comisia pentru vânzarea imobilului, iar în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pe
dl. consilier Pascalini Nini Alexandru şi dl. Barstan Vasile.
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 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 80/07.07.2014 privind aprobarea vânzării imobilului Centrală termică –
zona Bazar, situat în municipiul Moineşti, strada Tudor Vladimirescu, judeţul
Bacău, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unor imobile situate în municipiul Moineşti, strada Plopilor, judeţul
Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Tincu Liliana Angela şi Ilie Vasile –
membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor
imobile situate în municipiul Moineşti, strada Plopilor, judeţul Bacău, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 22 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă unor familii domiciliate în municipiul Moineşti aflate în situaţie
de risc de marginalizare socială.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
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Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Tincu Liliana Angela şi Ilie Vasile –
membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă unor
familii domiciliate în municipiul Moineşti aflate în situaţie de risc de marginalizare
socială, cu 17 voturi pentru.
Punctul 23 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Informare privind încheierea actului adiţional nr. 4 la contractul de credit
nr. 1/17.04.2014 în valoare de 4.000.000 euro.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă dă
citire informării, material depus la dosar.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am negociat, am purtat mai multe discuţii
pentru că pe piaţă dobânda a scăzut.
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Domnul consilier Botezatu Sorin: Sunt şase familii pe strada Martir Horia
care spun că nu au primit pubele. Este destul de greu de ajuns cu maşina până sus la
ei, dar ce răspuns le dăm?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Noul operator care va fi desemnat
în urma licitaţiei are prevăzut acordarea de pubele. Vor primi până la sfârşitul
anului.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Avem amplasate containere pe strada
Republicii la calea ferată, dacă tot avem europubele de ce mai trebuie şi containere?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Pentru deşeuri reciclabile. În momentul
când am colectat de la populaţie, am constatat că putem estinde acest serviciu care
până acum erau acele eurocontainere pe puncte de colectare. Am stabilit că toate
celelalte puncte de colectare rămân pentru deşeuri reciclabile.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Sunt aproape de case.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: La bloc, în unele locuri sunt
amplasate la 4 m distanţă. Am spus lucrătorilor să nu ridice gunoiul din
europubelele cetăţenilor umplute iarbă şi alte tipuri de gunoaie (bidoane) pentru că
acest gunoi se transportă la Bacău contracost.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În curând acest serviciu va fi preluat de
operatorul regional, vom avea doar echipele de monitorizare.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: În fundătura Oituz este cineva care are
containere pe proprietate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: A făcut cerere, azi a venit la mapă, am dato spre discuţie la Direcţia de Utilităţi Publice. Dumnealui abia a cumpărat acea
proprietate, dacă acest punct de colectare este în proiect, nu-l putem muta. Dacă nu
este în proiect şi este unul dintre cele făcute suplimentar de noi, atunci vom lua în
discuţie mutarea lui.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Vin alţi cetăţeni şi lasă gunoi acolo.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Să-i certe pe vecinii lui.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Sunt alţii care lasă gunoi acolo. În
Găzărie este o problemă, au fost montate greşit nişte tuburi. Chiar dacă a fost
prevăzut aşa în proiect, pe teren trebuia găsită o altă soluţie.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cunosc problema, nu le iau apărarea, dar
dar nu puteau să le mute aşa cum spuneţi dvs. pentru că atunci când au săpat, au
găsit conducta de gaze şi nu au avut cum face altfel. Zinic purtăm discuţii pe tema
canalizării şi a apei cu firma constructoare.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Sunt subcontractori care lucrează
jumătate de lună, apoi pleacă, vin alţii.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: S-a reabilitat strada Mihai Eminescu, s-a
făcut canalizare, urmează să se execute şi celelalte. Nu am văzut pe nimeni să iasă
la poartă pe timpul lucrărilor. Acum vin şi spun că şi podul lor este fisurat, am
trimis om la faţa locului să constate. S-a mai găsit cineva care atunci când a venit
să-i repare a spus că cel care a făcut drumul l-a stricat şi el trebuie să-l repare. Ori
acel constructor a plecat.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Eu de doi ani vă spun că sunt
probleme pe această stradă în legătură cu şanţurile şi alte aspecte.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am discutat că există proiect pentru
introducerea în subteran a apei pluviale. Vom continua proiectul, dar a fost această
oportunitate de asfaltare. Supărarea cetăţenilor de pe strada Mihai Eminescu este că
de ce nu s-a betonat ca pe Lucăceşti. Dar cetăţenii de pe strada A. Iancu şi alte străzi
ce să mai zică? Mă aştept de la dumneavoastră care aprobaţi bugetul şi aveţi
informaţii concrete să nu fiţi cei care ne criticaţi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Nu am criticat, am ridicat problema ca
să aflu exact situaţia.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am discutat mereu în Consiliul local, v-am
şi certat că nu aveţi propuneri, puncte de vedere, dar am şi spus că aceste puncte de
vedere să le amplasaţi în cadrul bugetului local corelat cu ceea ce întâmplă în
municipiu. Sunt convins că fiecare ar vrea în jur, în jurul prietenilor noştri pentru că
acolo relaţionăm şi este normal, dar când venim aici discutăm de bugetul prognozat
până în 2025, pe strategia de dezvoltare pe care aţi aprobat-o şi pe care noi,
Executivul, o urmărim. În ultimile două luni am avut trei întâlniri şi am discutat
strategia de dezvoltare, ce putem face pe liniile noi de finanţare externă, cu fonduri
de la Guvern sau de la Consiliul judeţean. Pe perioada următoare de finanţare ne
vom axa pe zona Moineşti Sud: străzile Lunca, Dr. Bagdazar, 1 Mai, A.I. Cuza,
Martir Horea, Martir Cloşca, Martir Crişan, 22 Decembrie, A. Iancu, pentru că
trebuie să echilibrăm. Am dat dispoziţie ca din materialul tubular, tot ce a rămas de
pe Lucăceşti pentru că acolo am făcut noi podeţele la toată lumea (tuburile şi
balastul) iar betonul l-a pus constructorul, să-l folosim pe străzile M. Eminescu,
Martir Horea.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Există o Hotărâre prin care am
reglementat colectarea ajutoarelor pe stradă. Se pune în aplicare această hotărâre?
Am întâlnit persoane care nu ştiau că le trebuie autorizaţie.
Domnul ing. Cehan Bogdan, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială: în
prezent nu avem nici un contract în derulare cu nici un ONG. Vin, se informează ce
le trebuie şi abandonează.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cu atât mai mult ca Poliţia Locală să ia
măsuri pentru aplicare Hotărârii Consiliului Local.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Când am inaugurat piaţa dorinţa dvs. era
şi monitorizarea ei. Sunt necesare câteva camere de luat vederi.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Zilele acestea se lucrează la poarta din
spate care va fi permanent închisă, accesul va fi doar pentru aprovizionare, portarul
va avea telecomanda şi la bariera de la intrarea principală. Încercăm să terminăm
lucrarea din piaţă anul acesta, lipsa banilor ne împiedică să fim autoritari cu firma
constructoare pentru că avem datorii la această lucrare. Sper ca până la Zilele
municipiului să încheiem multe din aceste activităţi.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: La podul de la Lucăceşti către
Găzărie s-a făcut un şanţ care trebuie rezolvat.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: S.C. Hidroconstrucţia va repara, va
veni cu asfalt.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vreau să vă informez despre situaţia de
săptămâna aceasta. Luni dimineaţa la ora 7,30 am demolat trei case pe str. M.
Sadoveanu cu un număr de patru familii (19 persoane) ca măsură de precauţie
pentru că se aflau în imediata vecinătate a sondei 1140. Marţi dimineaţa la ora 7,00
s-a aprobat evacuarea locatarilor din blocurile 4 şi 5 Parc de pe str. Zorilor, nr. 6 şi 7
de pe str. M. Sadoveanu; 48 de ore a fost instituită măsura pentru situaţia de urgenţă
expirată azi dimineaţă. Toate persoanele au părăsit aceste blocuri, urmează ca azi la
ora 16,00 să ne întâlnim în sala mare cu cetăţenii care revin, să-i informăm despre
ce s-a întâmplat în ultimile 48 de ore şi ce se aşteapă în continuare. Zona rămâne
sub strictă monitorizare şi supraveghere din partea instituţiilor statului implicate
prin reprezentanţii săi în Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi în Comitetul
de Coordonare şi Conducere a situaţiei. Sonda este pusă sub control, dar
nefinalizată prima parte a actiunii întrucât nu s-a reuşit străpungerea dopului de
ciment, dar există deja montate pe capul sondei două sisteme de prevenire. Sunt şi
vor rămâne dislocate în zonă până la străpungerea dopului, maşini de la Grupul de
Pompieri Moineşti, echipa operativă a Servicului Voluntar OMV Petrom, Salvare,
SMURD, echipe de la Jandarmerie. Jandarmii vor rămâne permanent la cele patru
intrări ale blocurilor şi vor monitoriza permanent persoanele care intră sau ies astfel
încât la orice oră să ştim câte persoane se află în aceste imobile, în situaţia în care
va exista un pericol eminent, în momentul străpungerii dopului să apară o presiune
de gaz care să pună în pericol zona. Cei de la OMV Petrom ne vor informa dacă va
fi nevoie să avacuăm pe o perioadă limitată până când reuşesc să controleze sonda.
Am dispus măsuri mai ample din partea Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă cu toate instituţiile implicate ca să aducem locatarii la locuinţele lor. La ora
17,00 se va intra în aceste imobile. Utilităţile vor funcţiona, vor fi permanent în
zonă echipe de la E-ON Electrica, E-On Gaz, S.C. CRAB SA.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Pascalini Nini Alexandru,
preşedinte de şedinţă, declară închisă şedinţa din 21.08.2014, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
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