CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 22.09.2015, 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 22.09.2015.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1427/16.09.2015 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Sandu Teodor și Talpău Sorin-Ciprian.
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 21.08.2015 a fost afişat pe pagina web
www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi a fost pus la dispoziţia comisiilor de
specialitate pentru a fi analizat în cadrul şedinţelor de comisii şi rezolvat cu
eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul
dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestuia.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 21.08.2015.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 21.08.2015, cu 17 voturi
pentru.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 21.08.2015.
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2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului operativ de acţiune
pentru perioada de toamnă - iarnă 2015-2016, în municipiul Moineşti, judeţul
Bacău”.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind repartizarea a șase locuințe destinate închirierii,
ce aparțin fondului locativ din domeniul public al municipiului Moinești, județul
Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare - de
eligibilitate și selectie, pentru soluționarea cererilor de locuinte sociale și locuinte
cu chirie din fondul locativ al municipiului Moinești.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind transmiterea unui imobil teren din domeniul
public al municipiului Moinești în domeniul public al statului.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al
municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren situat în municipiul Moineşti, str.
Dezbenzinării, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea unor
activități gospodărești de către persoanele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor
social.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea furnizării meniului zilnic pentru
copiii Centrului de zi din cadrul Şcolii Gimnaziale „Tristan Tzara” Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Diverse:
- Informare privind Raportul de Audit financiar nr. A21/1123/1 din
31.07.2015 și a Deciziei nr. 59/27.08.2015 emisă de către directorul Camerei de
Conturi Judeţul Bacău;
- Informare privind Raportul de follow-up înregistrat
sub nr.
23012/09.07.2015 încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 5/16.01.2013 împreună cu Decizia
nr. 5/1/21.08.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 5/16.01.2013.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi Proiectul de
hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Moineşti a unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Cpt. Zăgănescu,
judeţul Bacău, proiect analizat în şedinţele comisiilor de specialitate şi avizat
favorabil de către acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus
menţionat.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
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Moineşti a unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Cpt. Zăgănescu,
judeţul Bacău.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 22.09.2015, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 1 a fost parcurs, se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
„Programului operativ de acţiune pentru perioada de toamnă - iarnă 2015-2016, în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 – președinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Spătaru Eugen, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini
Alexandru - 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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea „Programului operativ de
acţiune pentru perioada de toamnă - iarnă 2015-2016, în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea a
șase locuințe destinate închirierii, ce aparțin fondului locativ din domeniul public al
municipiului Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 – președinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Spătaru Eugen, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini
Alexandru - 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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea a șase locuințe destinate
închirierii, ce aparțin fondului locativ din domeniul public al municipiului Moinești,
județul Bacău, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
criteriilor de punctare - de eligibilitate și selectie, pentru soluționarea cererilor de
locuinte sociale și locuinte cu chirie din fondul locativ al municipiului Moinești.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 – președinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Spătaru Eugen, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini
Alexandru - 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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare - de
eligibilitate și selectie, pentru soluționarea cererilor de locuinte sociale și locuinte
cu chirie din fondul locativ al municipiului Moinești, cu 17 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind transmiterea
unui imobil teren din domeniul public al municipiului Moinești în domeniul public
al statului.
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Domnul consilier Ilie Vasile, 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 – președinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Spătaru Eugen, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini
Alexandru - 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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot Proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind transmiterea unui imobil teren din
domeniul public al municipiului Moinești în domeniul public al statului, cu 17
voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren
situat în municipiul Moineşti, str. Dezbenzinării, judeţul Bacău.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 – președinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu

7

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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Spătaru Eugen, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini
Alexandru - 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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, 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 unei suprafeţe de teren situat în municipiul
Moineşti, str. Dezbenzinării, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Metodologiei pentru efectuarea unor activități gospodărești de către persoanele
beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 – președinte, 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.
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Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Spătaru Eugen, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini
Alexandru - 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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru
efectuarea unor activități gospodărești de către persoanele beneficiare de serviciile
cantinei de ajutor social, cu 17 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
furnizării meniului zilnic pentru copiii Centrului de zi din cadrul Şcolii Gimnaziale
„Tristan Tzara” Moinești.
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Nu putem extinde acest program și în
zona Văsâiești, având în vedere că avem copii cu risc de abandom școlar?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dorința mea este ca la fiecare școală să
funcționeze un after school. Problemele pe care o avem sunt cerințele de avizare a a
sălii de mese și celelalte. La Văsâiești nu am identificat spațiul, iar discuția pe care
am avut-o la Școala ”Ștefan Luchian” este de a promova acest program alături de
biserică. La Școala ”George Enescu” deasemenea, încercăm să creăm un parteneriat
cu biserica din vecinătate, poate de la anul vom avea spațiu liber pentru a amenaja o
sală de mese. La Văsâiești, biserica este departe de școală, dacă vom avea curajul să
fundamentăm bine un astfel de proiect, vom putea realiza o clădire pe terenul școlii.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 – președinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu
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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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Spătaru Eugen, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini
Alexandru - 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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea furnizării meniului zilnic
pentru copiii Centrului de zi din cadrul Şcolii Gimnaziale „Tristan Tzara” Moinești,
cu 17 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Venim cu propunerea de a
suplimenta suma de 40 mii lei pentru proiectarea reabilitării termice pentru bl. A5,
A6, I9 str.T. Vladimirescu, bl 1 sc. 1 și 2 str. Libertății, la 60 mii lei pentru
blocurile E1 și E2 str. V. Alecsandri.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: După cum știți au fost prinse în lista de
investiții pe anul acesta, dar suma a fost retrasă pentru plata rambursării
contravalorii bazei de tratament. Consider că trebuie să dăm un exemplu, blocurile
fiind proprietatea noastră și poate așa vom stimula cetățenii.
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi 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 – președinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Spătaru Eugen, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini
Alexandru - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre completat cu propunerea Executivului.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea din
domeniul public în domeniul privat al municipiului Moineşti a unui imobil teren
situat în municipiul Moinești, strada Cpt. Zăgănescu, judeţul Bacău.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 – președinte, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Spătaru Eugen, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini
Alexandru - 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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre completat.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în
domeniul privat al municipiului Moineşti a unui imobil teren situat în municipiul
Moinești, strada Cpt. Zăgănescu, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Diverse.
- Informare privind Raportul de Audit financiar nr. A21/1123/1 din
31.07.2015 și a Deciziei nr. 59/27.08.2015 emisă de către directorul Camerei de
Conturi Judeţul Bacău;
- Informare privind Raportul de follow-up înregistrat
sub nr.
23012/09.07.2015 încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 5/16.01.2013 împreună cu Decizia
nr. 5/1/21.08.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 5/16.01.2013.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Așa cum prevede legislația în vigoare,
toate raporturile Camerei de Conturi trebuie prezentate în ședința Consiliului local.
Anul acesta am avut două misiuni de audit ale Camerei de Conturi.
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, director executiv Direcția Economică:
O misiune privind creditele interne și alta privind contul anual de execuție pe anul
2014. A fost întocmit raportul de audit la data de 31.07. 2015 și cel de follow-up
pentru raportul din anul 2012.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vreau să subliniez faptul că în raportul de
audit la toate capitolele sunt trecute măsurile pe care le-au dispus. Referitor la
salarii, vă informez că am luat decizia să implementăm măsurile așa cum au fost
dispuse chiar dacă sindicatul spune că s-ar putea să fie o greșeală, motivat de faptul
că și în anii anteriori am avut aceste sesizări în raportul Camerei de Conturi, au fost
procese, încă mai sunt procese pe rolul instanțelor de judecată. Mai mult, în anul
2014, a venit o Lege a amnistiei potrivit căreia cei care au luat aceste drepturi au
rămas cu ele, cei care nu au luat au rămas cu ele neluate. Noi am avut de câștigat,
pentru că le-am acordat până la 1 octombrie 2014, suntem ”în culpă” pentru
perioada 1 oct. 2014 – 1 oct. 2015. Am luat decizia să acordăm acea majorare a
salariilor cu 12% și am analizat și drepturile pe care salariații le-au câștigat în
instanță prin Hotărâri judecătorești definitive și irevocabile și o parte din aceste
drepturi le vom da acum. Practic vom tăia drepturile salariale pe care Camera de
Conturi le constată că ar fi cu probleme, dar vom acorda majorarea de 12% și
sumele din Hotărârile judecătorești astfel încât vom încheia un capitol pe care
Camera de Conturi îl sesizeză de câte ori vine la noi. Camera de Conturi ridică
anumite semne de întrebare, că responsabilitatea aparține ordonatorului principal de
credite și responsabilului CFP. Nu considerați acestea decât ca un lucru care nu este
reglementat foarte clar în România. De la 1 oct. 2015 vom închide acest capitol.
Referitor la Clubul Sportiv, Camera de Conturi a interpretat că acest Club
sportiv municipal a fost înființat prin Hotărârea Consiliului local și este de drept
public, ar trebui ca tot personalul acestuia să se regăsească în organigrama
primăriei, bugetul lui să fie parte din bugetul primăriei. Biroul juridic va trebui să
facă un punct de vedere ca să vedem unde ne situăm cu organizarea și funcționarea
acestuia. Raportul de follow-up este raportul Camerei de Conturi din anul 2012. Au
venit să verifice dacă măsurile pe care le-au dispus au fost duse la îndeplinire. După
cum vedeți măsurile au fost implementate. Avem două puncte spre final. Primul
referitor la contractele de asistență juridică decontate. Raportul pe care l-a prezentat
avocatul lună de lună anexă la factură nu a primit un număr de înregistrare distinct,
doar factura a fost înregistrată. Camera de Conturi a interpretat că a fost pe lângă
factură și trebuia să fie înregistrat distinct.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Am contestat și prima Decizie a
Camerei de Conturi din anul 2013 și Decizia de anul acesta inclusiv pentru
drepturile salariale pentru care se va aplica sistarea de la 1 octombrie 2015. Prima
instanță de judecată, respectiv Tribunalul Bacău, a anulat aceste puncte din raportul
Camerei de Conturi, Camera de Conturi a făcut recurs, astăzi am avut proces la
Curtea de Apel, urmează pronunțarea. Așteptăm să vedem dacă această instanță
anulează sentința primei instanțe care ne este favorabilă în sensul că anulează
punctele din Decizia Camerei de Conturi referitoare la drepturile salariale și
serviciile juridice prestate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Și la acest raport am făcut contestație
deoarece de la 1 octombrie 2014 până la 1 octombrie 2015 am dat aceste drepturi
salariale și dacă nu câștigăm procesul, va trebui să le imputăm. Cea de-a doua
măsură se referă la plățile către S.C. Termax S.R.L. Procesul este în desfășurare,
instanța de judecată a răsturnat situația în favoarea noastră, după cum v-am informat
în ședințele anterioare, spunând că trebuie respectate clauzele contractuale de
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ambele părți chiar dacă nu au fost trecute în contract, obligând societatea să ne dea
nouă 50 mii euro.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Societatea a intrat în insolvență.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Unitățile școlare ne-au trimis adresă
referitoare la reprezentanții Consiliului Local și ai Primarului în Consiliile de
administrație. Rog pe cei care sunteți membri în aceste Consilii de administrație,
dacă cineva dintre dvs. își exprimă dorința să nu mai fie, astfel încât în ședința
viitoare să putem nominaliza pe alcineva.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Eu am lipsit mereu la aceste ședințe
pentru că nu pot participa, fiind ocupat.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Ca și reprezentanți în Consiliile de
administrație este bine să ne informați despra ceea ce se discută în aceste ședințe,
dacă sunt probleme, mă refer la activitatea directorilor, contabililor, a cheltuielile
care se fac. Reprezentanții primarului îmi prezintă o copie a procesului-verbal al
ședinței. Înțeleg că deocamdată nu este cazul de nici o schimbare.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Așa prevede procedura, ca în fiecare am
școlile să solicite acest lucru.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Poate ar fi bine să verificați metodologia de
convocare, dumneavoastră ca director faceți convocarea, să nu conteste cineva că nu
ați respectat termenele, că nu ați dat materialele la timp.
Doamna consilier Tincu Liliana: Colegiul Tehnic ”Grigore Cobălcescu” ne
transmite ordinea de zi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În urmă cu câțiva ani consiliul de
administrație era format numai din cadre didactice, ne adunam repede. Acum ne
solicită ca până la o anumită oră să transmitem situația care trebuie discutată în
Consiliul de administrație. De aceea trebuie să convocăm, de exemplu de azi pentru
măine.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Eu am rugat reprezentanții să solicite
ordinea de zi, materialele de ședință.
Doamna consilier Chirea Mihaela: Cîțiva locuitori de pe strada Libertății
vin cu rugămintea ca de la căminul de copii încolo să fie amplasat un semn de
circulație ”interzis parcarea cu excepția riveranilor”. Se parchează mașini în porțile
cetățenilor care întârzie la serviciu.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am montat un semn de circulație la
intrarea pe strada |Libertății pe stâlpul din partea dreaptă, în fața școlii am limitat
dreptul de staționare la 15 minute motivat de faptul că în fața Școlii generale
”Ștefan Luchian” cadrele didactice parcau mașinile acolo și blocau strada. Am
procedat ca la primărie, parcarea din față nu este pentru salariați ci pentru cetățenii
care vin să-și rezolve problemele și nu stau toată ziua. Vom proceda la fel și în
parcarea de la cămin. Acolo se poate parca noaptea pentru că nu încurcă pe nimeni.
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Azi pe la ora 12,00 am fost acolo, strada era plină de mașini, Poliția Locală a pus
bilete de avertizare că au parcat în loc nepermis.
Doamna consilier Chirea Mihaela: Este parcare amenajată în fața BCR, nu
trebuie să parcheze în fața căminului ca să blocheze porțile locuitorilor.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: S-a amenajat parcare în curtea spitalului, în
jurul parcului, în dreptul BCR. Am procedat astfel pentru ca în fața școlii și
căminului să poți să oprești câteva minute ca să lași copilul, nu mai mult.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Noi trebuie să respectăm niște
condiții, dar nu avem infrastructură.
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Strada care duce în
shelă, cine o repară, OMV Petrom sau noi?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am avut la audiență ridicată această
problemă, am trimis adresă la OMV Petrom prin care am rugat ca la refacerea
străzii să nu mai fie folosit balast pentru gropi pentru că se ridică praf, asta a fost
dorința d-nei Popa de la ultima casă. Vom merge pe teren împreună cu reprezentanți
ai OMV Petom pentru a vedea ce se poate face ca să rezolvăm problema.
Îmi cer scuze pentru întârzierea la ședință, am avut o întâlnire cu proiectanții
pentru iluminatul public în municipiul Moinești. Este vorba de o firmă de proiectare
din București, am discutat despre reproiectarea întregului sistem de iluminat public
în municipiul Moinești.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Ca în comuna Mărgineni?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu sunt adeptul acestui gen de proiect
pentru că noi avem astfel de stâlpi în parcul municipal și în ce privește numărul de
zile însorite pe an nu ne situăm în câmpul cel mai bun, dar poate fi un sistem
combinat, ca să se poată aprinde și din rețeaua națională în cazul în care 2-3 zile
este înnourat. Amplasarea acumulatorului la baza stâlpului nu este cea mai bună
soluție pentru că intră apă și îl degradează, durata de funcționare fiind de 3-4 ani.
Avem experiența parcului, după trei ani au căzut primii acumulatori. Trebuie
gândite alte sisteme. Vă înformez că la sfârșitul săptămânii voi participa la Salzburg
la Conferința a X-a aniversară a Institutului de Politici Regionale, iar pe 14
octombrie voi merge la Bruxelles la întâlnirea și dezbaterea organizată de ADR
Nord-Est împreună cu doamna comisar european Corina Crețu.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 22.09.2015, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER ILIE VASILE

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

