CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 22.01.2015, 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 22.01.2015.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 31/16.01.2015 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Botezatu Sorin, Talpău Sorin Ciprian şi Vascan
Ştefan Cezar.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 08.12.2014 şi procesul-verbal extraordinare din
18.12.2014 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 comisii 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 08.12.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 18.12.2014, cu 16 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 18.12.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 18.12.2014, cu 16
voturi pentru.

2

Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Pentru buna desfăşurare a şedinţelor
Consiliului Local al municipiului Moineşti, potrivit art. 35 din Legea nr. 215/2001
şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Moineşti, trebuie ales un nou preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă
de trei luni. Comisiile de specialitate au propus pe domnul consilier Cojocaru
Florinel. Dacă aveţi şi alte propuneri.
Nefiind alte propuneri şi ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate,
supun la vot Proiectul de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni cu
propunerea Comisiei de urbanism.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului
Moineşti, pentru o perioadă de trei luni, domnul consilier Cojocaru Florinel, cu 16
voturi pentru.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 08.12.2014.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
18.12.2014.
3. Proiect de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind constatarea de către Consiliului Local al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de consilier
local.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moineşti nr. 66 din 21.06.2012 pentru alegerea Comisiei de validare a
Consiliului Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri ce vizează
îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti
pentru anul 2015”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 132 din 24.11.2014 privind
reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moineşti nr. 129 din 19.11.2010.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moineşti nr. 132 din 19.11.2010.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de
interes local pe anul 2015, prestate de beneficiarii de ajutor social.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti

3

11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizării Reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul şcolar
2015-2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării
destinaţiei unor imobile situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Raport anual privind finanţările nerambursabile acordate în anul 2014 în
baza Legii nr. 350/2005.
14. Propunere privind evaluarea performanţelor profesionale a Secretarului
municipiului Moineşti pentru anul 2014.
15. Informare privind situaţia de urgenţă apărută în data de 23.12.2014 şi
09.01.2015 la clădirea din strada Cpt. Zăgănescu, nr. 18.
16.Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi trei proiecte de
hotărâre, care a fost analizate în şedinţele comisiilor de specialitate şi avizate
favorabil de către acestea:
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
„Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă între străzile G-ral Nicolae Şova şi
Primăverii, Parc Municipal, extindere reţea de canalizare ape uzate menajere strada
G-ral Nicolae Şova, municipiul Moineşti, judeţul Bacău” – faza Studiu de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei, proiect elaborat de
S.C. HKB Process Consulting S.R.L.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere reţea de
alimentare cu apă potabilă între străzile G-ral Nicolae Şova şi Primăverii, Parc
Municipal, extindere reţea de canalizare ape uzate menajere strada G-ral Nicolae
Şova, municipiul Moineşti, judeţul Bacău” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul
Moineşti a unui teren situat în Municipiul Moineşti, zona Văsâieşti, punct Ţarna,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 16 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâre sus menţionate.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 22.01.2015, cu 16 voturi
pentru.
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Punctele 1, 2 şi 3 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind constatarea de
către Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, a încetării de drept
a unui mandat de consilier local.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedintele Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela, Spătaru Eugen,
Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
domnului Manolache Ionică.
Domnul Manolache Ionică: Având în vedere că este ultima şedinţă la care
particip în calitate de consilier local, vreau să mulţumesc tuturor celor care aţi fost
alături de mine în întreaga mea activitate desfăşurată pe parcursul unei legislaturi şi
jumătate şi vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră pentru binele
comunităţii noastre.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Mulţumesc şi eu domnului Manolache, îl
rog ca în continuare să fie activ chiar dacă nu va mai participa la şedinţele
Consiliului local în calitate de consilier local, cu sesizările pe care mi le prezintă
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legat de cartierele Văsâieşti şi Hangani ca împreună să reuşim să aducem această
zonă la nivel de municipiu.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind constatarea de către Consiliului
Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de
consilier local, cu 15 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 66 din 21.06.2012 pentru
alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Moineşti, judeţul
Bacău.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedintele Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela, Spătaru Eugen,
Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, 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, cu propunerea ca domnul
consilier Sandu Teodor să fie membru în Comisia de validare.
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Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea cu propunerea ca domnul consilier Sandu
Teodor să fie membru în Comisia de validare.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Moineşti nr. 66 din 21.06.2012 pentru alegerea Comisiei de
validare a Consiliului Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 15 voturi
pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
„Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi
înfrumuseţare a municipiului Moineşti pentru anul 2015”.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedintele Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela, Spătaru Eugen,
Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri ce
vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului
Moineşti pentru anul 2015”, cu 15 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 132 din
24.11.2014 privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedintele Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela, Spătaru Eugen,
Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 132 din 24.11.2014 privind
reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti, cu 15 voturi pentru.
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Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 129 din 19.11.2010.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedintele Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela, Spătaru Eugen,
Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Moineşti nr. 129 din 19.11.2010, cu 15 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 132 din 19.11.2010.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedintele Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela, Spătaru Eugen,
Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Moineşti nr. 132 din 19.11.2010, cu 15 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2015, prestate de beneficiarii
de ajutor social.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedintele Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela, Spătaru Eugen,
Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi
lucrări de interes local pe anul 2015, prestate de beneficiarii de ajutor social, cu 15
voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
organizării Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din municipiul Moineşti,
judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2015-2016.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedintele Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, 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
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administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea organizării Reţelei şcolare
a unităţilor de învăţământ din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul
şcolar 2015-2016, cu 15 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind solicitarea
adresată Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru emiterea avizului
conform în vederea schimbării destinaţiei unor imobile situate în municipiul
Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedintele Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, 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 Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind solicitarea adresată Ministrului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru emiterea avizului conform în vederea
schimbării destinaţiei unor imobile situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu
15 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice „Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă
între străzile G-ral Nicolae Şova şi Primăverii, Parc Municipal, extindere reţea de
canalizare ape uzate menajere strada G-ral Nicolae Şova, municipiul Moineşti,
judeţul Bacău” – faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai
investiţiei, proiect elaborat de S.C. HKB Process Consulting S.R.L.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedintele Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela, Spătaru Eugen,
Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
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Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice „Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă între străzile G-ral
Nicolae Şova şi Primăverii, Parc Municipal, extindere reţea de canalizare ape uzate
menajere strada G-ral Nicolae Şova, municipiul Moineşti, judeţul Bacău” – faza
Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei, proiect
elaborat de S.C. HKB Process Consulting S.R.L., cu 15 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
proiectului „Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă între străzile G-ral
Nicolae Şova şi Primăverii, Parc Municipal, extindere reţea de canalizare ape
uzate menajere strada G-ral Nicolae Şova, municipiul Moineşti, judeţul Bacău” şi a
cheltuielilor legate de proiect.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedintele Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela, Spătaru Eugen,
Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian -
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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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere
reţea de alimentare cu apă potabilă între străzile G-ral Nicolae Şova şi Primăverii,
Parc Municipal, extindere reţea de canalizare ape uzate menajere strada G-ral
Nicolae Şova, municipiul Moineşti, judeţul Bacău” şi a cheltuielilor legate de
proiect, cu 15 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
achiziţionării de către Municipiul Moineşti a unui teren situat în Municipiul
Moineşti, zona Văsâieşti, punct Ţarna, judeţul Bacău.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi, cu propunerea ca domnul
consilier Nimerciag Ioan să fie membru în Comisia de negociere.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedintele Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, 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 propunerea ca doamna
consilier Chirea Mihaela să fie membru în Comisia de negociere.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, 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
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ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea ca domnul consilier Nimerciag Ioan şi doamna
consilier Chirea Mihaela să fie membrii în Comisia de negociere.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către
Municipiul Moineşti a unui teren situat în Municipiul Moineşti, zona Văsâieşti,
punct Ţarna, judeţul Bacău, cu 15 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Raport anual privind finanţările
nerambursabile acordate în anul 2014 în baza Legii nr. 350/2005.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Doamna Ivaşcu ramona vă poate răspunde
la întrebări.
Domna ec. Ivaşcu Ramona, şef Birou Proiecte: Sunt finanţări
nerambursabile pe care le acordăm din bugetul local asociaţiilor sau fundaţiilor şi
cultelor religioase conform Legii nr. 350/2005. În anul 2014 au fost cinci solicitanţi,
în raport se regăsesc fiecare cu sumele de care au beneficiat.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Cum putem populariza Legea nr.
350/2005, ca să se poată informa cei interesaţi?
Domna ec. Ivaşcu Ramona, şef Birou Proiecte: Procedura este postată pe
site.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Am tirmis pe cineva de la Hangani la
dumneavoastră.
Domna ec. Ivaşcu Ramona, şef Birou Proiecte: Da, a fost domnul Andone,
aşteptăm şi alte solicitări.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Subliniez cele două activităţi artistice care
le-am desfăşurat în anul 2014. Este vorba de Festivalul „Vis de Stea” şi Tabăra de
vară din Pădurea cu Pini a Asociaţiei Activ. Noi încercăm o diversificare, dar este
funcţie de proiectele care se depun.
Domna ec. Ivaşcu Ramona, şef Birou Proiecte: Perioada de depunere este
de 45 de zile de la aprobarea bugetului după care începe selecţia proiectelor.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Propunere privind evaluarea
performanţelor profesionale a Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2014.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot propunerea de evaluare a performanţelor profesionale a
Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2014, în forma prezentată.
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Se aprobă Propunerea privind evaluarea performanţelor profesionale a
Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2014, cu 15 voturi pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Informare privind situaţia de urgenţă
apărută în data de 23.12.2014 şi 09.01.2015 la clădirea din strada Cpt. Zăgănescu,
nr. 18.
Domnul ing. Cehan Bogdan, director executiv al Direcţiei de Asistenţă
Socială: Aşa cum am arătat şi în materialul prezentat la dosar, în perioada
23.12.2014 şi 09.01.2015 clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Direcţia de
Asistenţă Socială a fost decopertată cu pagube colaterale - cele două autoturisme,
unul avariat conform constatării, în totalitate, celălalt cu o avarie mai uşoară.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am dispus imediat, din noaptea când s-a
întâmplat, măsuri de siguranţă şi începerea lucrărilor de refacere a acoperişului
integral, astfel încât să nu fim nevoiţi să găsim soluţii pentru cazarea a peste 90 de
persoane, pentru sediu D.A.S. şi Oficiul Casei de Pensii.Apreciez că s-a lucrat
eficient, este aproape de finalizare acoperişul, timpul a fost favorabil. În perioada
următoare vom analiza şi vom propune măsuri pentru cei care au suferit pagube, mă
refer la proprietarul maşinii distruse în totalitate. Propun să-i acordăm un ajutor
financiar, noi neavând asigurare pe acea clădire, datorită stării ei de degradare, a
fisurilor din pereţi. Am dispus o extertiză tehnică în perioada următoare astfel încât
să ştim dacă această clădire se justifică a mai fi reabilitată şi cu ce costuri sau vom fi
nevoiţi să renunţăm la ea.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Proprietari suntem noi, Consiliul local?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, dar mai este proprietar şi Consiliul
Judeţean Bacău. Fiind doi proprietari această clădire a ajuns în acest stadiu. Voi
invita Consiliul Judeţean la o discuţie pe această temă, noi ne exercităm dreptul de
proprietar conform documentelor pe care le deţinem, dar în momentul în care vom
avea expertiza tehnică o vom comunica şi Consiliului Judeţean.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: O posibilitate de mutare a sediului
Direcţieri de Asistenţă Socială?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În perioada următoare nu pot estima încă,
dar va trebui eliberată clădirea pentru că prezintă deja un pericol. În clădirea fostă
ALCOOR la etajul 1 s-a mutat Parchetul. Astăzi la ora 12,00 am participat la
şedinţa de bilanţ a Judecătoriei Moineşti. Au insistat pe faptul că trebuie să găsim o
soluţie şi pentru sediul Judecătoriei Moineşti, condiţiile de lucru sunt dintre cele mai
proaste ca dotări, curăţenie şi alte aspecte. Din bilanţul prezentat reiese o activitate
foarte bună, din cele 5000 de dosare depuse în 2014 s-au soluţionat 6000, adică au
mai recuperat şi din anii anteriori. Se munceşte, iar condiţiile de lucru nu sunt dintre
cele mai bune. Am vizitat împreună clădirea fostă ALCOOR şi baza de tratament.
Aşteptăm data de 28 să vedem ce ne spune Curtea de Apel legat de baza de
tratament, clarificările pe care le-a cerut fostul proprietar şi funcţie de aceasta vom
înainta nişte propuneri d-nei Preşedinte a Tribunalului Bacău de care ţine
Judecătoria Moineşti. În perioada următoare trebuie să vedem ce se întâmplă cu
sediul Parchetului care a rămas fără pază şi nu dorim să avem evenimente. Ne vom
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adresa Ministerului de resort pentru a solicita să dispună măsuri. O să solicităm
transferul acestei clădiri din domeniul public al statului în domeniul public al
municipiului Moineşti ca să putem dispune măsuri. Şi noi am acordat teren pentru
construirea noului sediu al Parchetului.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: S-au înmulţit câinii
comunitari, trebuie luate măsuri.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Lunile trecute ne-am confruntat cu lipsa
persoanei autorizate pentru a deţine arma cu tranchilizant. Începând cu anul acesta
avem o persoană autorizată şi am început capturarea câinilor în zona şcolilor, acolo
unde au fost solicitări.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Acolo unde s-au ivit situaţii de
urgenţă am intervenit pentru că legea este suspendată şi este intezisă capturarea
câinilor de pe domeniul public. Avem în vedere solicitarea dumneavoastră şi vom
interveni. Acum avem un ONG în Moineşti care doreşte să colaboreze cu noi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Revin cu propunerea de
montare a acelor semafoare cu buton pentru pietoni.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Am solicitat o afertă în urma
discuţiei din Consiliul local, un semafor de acest tip costă în jur de 5000 euro.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă recomand să faceţi un amendament
scris la lista de investiţii pentru bugetul pe anul 2015.
Doamna consilier Tincu Liliana: O investiţie mică, o alee care trebuie
amenajată între internat şi sala de sport de la liceu deoarece copiii merg pe pământ,
iar acum fiind timpul umed merg prin noroi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Domnul Costea va lua legătura cu doamna
director a Liceului. Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire cu toţi directorii de
licee şi şcoli pentru a discuta problema investiţiilor. Ce propuneri au ei, ce putem
face noi, să ne informăm reciproc.
Domnul consilier Ilie Vasile: Mâine avem şedinţa Consiliului de
administraţie la Liceul „Spiru Haret”.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Prin natura serviciului meu şi urmare a
cererilor de la cetăţeni nu s-ar putea înfiinţa în cadrul Spitalului un Cabinet
stomatologic de urgenţă?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, am mai discutat, problema este să
găsim un medic.
Doamna consilier Tincu Liliana: Care să aibă contract cu Casa de Sănătate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Discuţia am purtat-o cu mulţi ani în urmă
(5-6 ani), chiar dumneavoastră aţi putea să aprobaţi o astfel de investiţie. Eu propun
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înfiinţarea unui cabinet stomatologic pentru copii. Avem aproximativ 5000 de elevi
în municipiul Moineşti şi cred că se justifică un astfel de cabinet stomatologic în
structura noastră, a Cabinetului medical. Acelui medic angajat de noi, îi facem un
program convenit cu dumnealui şi îl punem şi de gardă la domiciliu. Dacă vom găsi
măcar un medic, vom construi o gardă la domiciliu. Deocamdată suntem în litigiu
cu Direcţia de Sănătate Publică Bacău pentru că nu ne-a plătit nici un leu de un an şi
jumătate şi pe anul acesta a spus că nu ne poate plăti, restituindu-ne toate
documentele. Sperăm ca instanţa de judecată să dispună şi Ministerul Sănătăţii de
asemenea. Le-am cerut să plătească un medic şi trei asistenţi medicali din cele 11
posturi din organigrama noastră, deci nici jumătate, dar au refuzat spunând că nu au
buget, dar nici nu au solicitat la Ministerul Sănătăţii, pentru că am fost şi am
verificat. Vom vedea cum organizăm acest cabinet stomatologic, cum şi cu ce îl
dotăm. Mai este o problemă, faptul că nu avem în municipiu o farmacie deschisă pe
timp de noapte. Am făcut adresă la Colegiul Farmaciştilor, am avut discuţii, dar
fiind farmacii private îşi fac programul aşa cum doresc.
Domnul consilier Ilie Vasile: Vine primăvara şi propun să nu se mai
monteze acele opritoare la toate trecerile de pietoni.
Domnul consilier Sandu Teodor: Pe anumite porţiuni mai trebuie montate,
sunt utile.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vom analiza împreună cu Poliţia Rutieră şi
le vom monta acolo unde considerăm că sunt necesare.
Şedinţa pentru aprobarea bugetului o vom convoca pentru data de 12
februarie.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 22.01.2015, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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