CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 23.06.2016 în şedinţa de constituire a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 30, alin. „1” din Legea administrației publice
locale 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnii
consilieri aleşi la alegerile locale din data de 05.06.2016, au fost convocaţi la
şedinţa de constituire, programată prin Ordinul Prefectului județului Bacău nr.
146/21.06.2016 pentru astăzi, 23.06.2016.
Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi toți cei 19 consilieri locali aleşi.
Domnul Robert-Ionuț Chiriac, reprezentant al Prefectului Judeţului
Bacău dă citire Ordinului nr. 146/21.06.2016 privind convocarea consilierilor
locali declarați aleși la alegerile locale din data de 05.06.2016, pentru ședințele de
constituire a consiliilor locale din județul Bacău.
În conformitate cu dispoziţiile art. 31, alin. “1” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, “lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri”.
Din documentele de la alegerile locale rezultă că cel mai în vârstă consilier
este domnul Breahnă Neculai pe care îl invit să preia lucrările şedinţei de
constituire. De asemenea, îi invit pe cei doi asistenţi ai Preşedintelui de vârstă,
respectiv domnișoara Dărmănescu Alina-Georgiana și domnul Pascalini NiniAlexandru, să preia împreună lucrările şedinţei.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: Vă anunţ că la
şedinţa noastră au fost invitaţi să participe membrii Consiliului Local ales la data
de 10.06.2012, președintele Biroului Circumscripţiei Electorale nr. 2 Moineşti - dna judecător Pațilea Carmen Nela, primari din localităţile învecinate, conducători
ai Organizaţiilor neguvernamentale, conducătorii instituţiilor publice din
municipiul Moinești, agenţi economici din municipiul Moineşti și cetățeni din
municipiul Moinești.
Vă propun următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului
Local al municipiului Moineşti.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali ai
Consiliului Local al municipiului Moineşti.
3. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Local al municipiului
Moineşti.
4. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al municipiului Moineşti.
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5. Prezentarea validării şi depunerea jurământului de către Primarul
municipiului Moineşti.
6. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului
Moineşti.
7. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al municipiului Moineşti.
Supun spre aprobare ordinea de zi cu menţiunea că votează numai consilierii
locali declaraţi aleşi la alegerile locale din 05.06.2016.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei de constituire, cu 19 voturi pentru.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: Ordinea de zi
fiind aprobată, trecem la primul punct de pe ordinea de zi.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea
Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: În conformitate
cu dispoziţiile art. 31 alin. “2” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, modificată, consiliile locale aleg dintre membrii lor, pe întreaga
durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3 – 5 membrii.
Ţinând cont de numărul de consilieri ce compun consiliul nostru, propun ca
în Comisia de validare să alegem 5 consilieri prin vot deschis.
Supun la vot numărul de 5 membri a Comisiei de validare.
Se aprobă, cu 19 voturi pentru, Comisia de validare a Consiliului local al
municipiului Moineşti, să fie formată din 5 membri.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: Înainte de a
trece la propunerile pentru membri în Comisia de validare, vă rog să stabiliţi liderii
grupurilor politice din Consiliul local, care vor face propunerile pe parcursul
şedinţei. Rog pe doamna Secretar să anunţe grupurile.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: ALDE, PSD, PNL.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: Rog liderii de
grup să facă propuneri pentru membrii Comisiei de validare.
Domnul consilier Vieru Valentin: Din partea ALDE propun ca membri în
Comisia de validare pe d-nii Nimerciag Ioan, Văsâi Ion și Pascalini Nini
Alexandru.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Din partea PSD propun ca membru în
Comisia de validare pe dl. Enea Pavel-Iulian.
Domnul consilier Vascan Ștefan-Cezar: Din partea PNL propun ca
membru în Comisia de validare pe dl. Palașanu Mirel.
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Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: Supun la vot,
pe rând, propunerile făcute de domnul consilier Vieru Valentin.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, ca d-nii Nimerciag Ioan, Văsâi Ion și
Pascalini Nini Alexandru să fie membii ai Comisiei de validare.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: Supun la vot
propunerea făcută de domnul consilier Botezatu Sorin.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, ca domnul consilier Enea Pavel-Iulian
să fie membru al Comisiei de validare.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: Supun la vot
propunerea făcută de domnul consilier Vascan Ștefan-Cezar.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, ca domnul consilier Palașanu Mirel să
fie membru al Comisiei de validare.
Se aprobă, conform art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 coroborat cu art.
4 din Ordonanţa Guvernului României nr. 65/2002, Proiectul de hotărâre privind
alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Brehnă Neculai, preşedinte de vârstă: Rog Comisia de
validare să se retragă pentru a alege din rândurile sale un preşedinte şi un secretar
şi să întocmească raportul privind alegerile din 05.06.2016.
După o scurtă pauză se trece la următorul punct al ordinii de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea
mandatelor consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: Invit pe d-na
judecător Pațilea Carmen Nela pentru a prezenta rezultatul alegerilor din
05.06.2016 pentru Consiliul local.
Domna Judecător Pațilea Carmen Nela: Felicit pe domnii consilieri și pe
domnul primar. Pentru alegerea celor 19 consilieri locali s-au depus un număr de
184 candidaturi pe partide politice şi candidaţi independenţi, după cum urmează:
1. Uniunea Națională pentru Progresul României – 12 candidaţi;
2. Partidul Național Liberal – 24 candidaţi;
3. Partidul Alianța Liberarilor și Democraților - 24 candidaţi;
4. Partidul Social Democrat – 24 candidaţi;
5. Partidul M10 – 5 candidaţi;
6. Partidul Mișcarea Populară – 24 candidaţi;
7. Partidul Social Românesc – 19 candidaţi;
8. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat - 9 candidaţi;
9. Partidul Național Democrat – 24 cadidați;
10. Partidul România Mare – 17 candidați;
11. Consilier independent - 2 candidați.
Toate aceste 184 candidaturi au fost depuse şi înregistrate în termen şi cu
respectarea prevederilor legale.
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Numărul total al alegătorilor din municipiul Moineşti, potrivit listelor
electorale a fost de 20.545.
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la vot a fost de 9.264, ce
reprezintă un procent de 45%, alegerile fiind legale.
Din conţinutul proceselor-verbale privind stabilirea rezultatului votării
pentru alegerea Consiliului local, încheiate de birourile electorale de la cele 17
secţii de votare şi din procesul-verbal încheiat de Biroul Circumscripţiei Electorale
nr. 2 Moineşti, rezultă următoarele:
Numărul total al voturilor valabil exprimate a fost de 8.757, fiind repartizate
pe partide politice şi candidaţi independenţi astfel:
1. Uniunea Națională pentru Progresul României – 143;
2. Partidul Național Liberal – 1.154;
3. Partidul Alianța Liberarilor și Democraților – 3.736;
4. Partidul Social Democrat – 2.139;
5. Partidul M10 – 153;
6. Partidul Mișcarea Populară – 276;
7. Partidul Social Românesc – 86;
8. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat - 83;
9. Partidul Național Democrat – 184;
10. Partidul România Mare – 232;
11. Ilie Vasile - candidat independent - 371;
12. Catana Neculai - candidat independent - 200.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: Preşedinte al
Comisiei de validare a fost ales domnul consilier Nimerciag Ioan, iar secretar
domnul consilier Vasâi Ion.
Dau cuvântul preşedintelui Comisiei de validare să prezinte raportul
comisiei.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedintele Comisiei de validare
prezintă raportul Comisiei de validare, material care se află la dosar.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: Voi supune la
vot validarea mandatul fiecărui consilier.
Fac precizarea că potrivit art. 31 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot.
Supun la vot, în ordine alfabetică, validarea mandatelor de consilieri locali,
după cum urmează:
1. Balan Vasile – se aprobă cu 18 voturi pentru;
2. Botezatu Silviu-Gheorghe – se aprobă cu 18 voturi pentru;
3. Botezatu Sorin – se aprobă cu 18 voturi pentru;
4. Breahnă Neculai – se aprobă cu 18 voturi pentru;
5. Busuioc Iulian – se aprobă cu 18 voturi pentru;
6. Darie Constantin-Olivian – se aprobă cu 18 voturi pentru;
7. Dărmănescu Alina-Georgiana – se aprobă cu 18 voturi pentru;
8. Enea Pavel-Iulian – se aprobă cu 18 voturi pentru;
9. Ilie Vasile – se aprobă cu 18 voturi pentru;
10.Ivan Stelian – se aprobă cu 18 voturi pentru;
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11.Nimerciag Ioan – se aprobă cu 18 voturi pentru;
12.Palașanu Mirel – se aprobă cu 18 voturi pentru;
13.Pascalini Nini-Alexandru – se aprobă cu 18 voturi pentru;
14.Purcaru Ionel – se aprobă cu 18 voturi pentru;
15.Tincu Liliana-Angela – se aprobă cu 18 voturi pentru;
16.Vandra Vasile – se aprobă cu 18 voturi pentru;
17.Vascan Ștefan-Cezar – se aprobă cu 18 voturi pentru;
18.Văsâi Ion – se aprobă cu 18 voturi pentru;
19.Vieru Valentin – se aprobă cu 18 voturi pentru.
Se aprobă, conform prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 şi
art. 7 din Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002, Proiectul de hotărâre
privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliul Local al municipiului
Moineşti.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea
Consiliului Local al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: Conform art. 32
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri vor depune jurământul.
Propun ca fiecare consilier validat să dea citire jurământului.
În continuare domnii consilieri se prezintă, în ordine alfabetică, la locul
special amenajat şi depun jurământul.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: Prin validarea
mandatului şi depunerea jurământului de către cei 19 consilieri, declar legal
constituit Consiliul Local al municipiului Moineşti.
Domnilor consilieri li s-a înmânat şi certificatul constatator al alegerii.
Se aprobă, conform prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 215/2001
coroborat cu art. 8, alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, Proiectul de
hotărâre privind constituirea Consiliului Local al municipiului Moineşti.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: În conformitate
cu dispoziţiile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după
declararea ca legal constituit, Consiliul local alege, prin votul deschis al majorităţii
consilierilor în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni,
care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. Vă
rog să faceţi propuneri.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: Propun ca preşedinte de şedinţă,
pentru următoarele 3 luni, să fie domnul consilier Vieru Valentin.
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Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de vârstă: Dacă mai sunt
propuneri?
Nemaifiind, supun la vot propunerea făcută de doamna consilier Tincu
Liliana Angela.
Se aprobă, cu 19 voturi pentru, ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele
trei luni să fie domnul consilier Vieru Valentin.
Se aprobă, conform prevederilor art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001
coroborat cu art. 8, aliniatul (6) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35/2002, Proiectul de
hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Doamnelor şi
domnilor consilieri, vă mulţumesc pentru încrederea acordată de a fi primul
preşedinte de şedinţă ales de noul consiliu local. Vă prezint următorul punct de pe
ordnea de zi.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Prezentarea validării şi depunerea
jurământului de către Primarul municipiului Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
doamnei judecător Paţilea Carmen - Nela pentru a prezenta rezultatul validării
alegerii primarului.
Doamna judecător Paţilea Carmen, Preşedinta Judecătoriei Moineşti dă
citire Sentinţei civile nr. 1234/2016 a Judecătoriei Moineşti prin care se validează
alegerea domnului Ilie Viorel în funcţia de Primar al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: În temeiul
prevederilor art. 60, alin. “1” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul depune în
faţa Consiliului Local jurământul. Pentru îndeplinirea acestei prevederi vă rog să
vă ridicaţi şi-l invit pe domnul Ilie Viorel să depună acest jurământ după care îl va
semna în faţa dumneavoastră.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel depune jurământul, după care îl semnează.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Îl felicit pe
domnul primar și îi urez multă sănătate, putere de muncă pentru că urmează un nou
mandat, cu responsabilități din ce în ce mai mari și împreună cu noi, membrii
Consiliului local să îndeplinim obiectivele ce ni le-am propus.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: M-am gândit cum să mă adresez, dragi
prieteni, cred că este cel mai potrivit pentru că mă uit în sală și văd oameni pe care
îi cunosc de mulți ani, oameni pe care îi cunosc de de mai puțin timp, dar împreună
putem să realizăm ceea ce cetățenii municipiului Moinești așteaptă de la noi. Aș
vrea să folosesc acest prilej ca să mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat și
mulțumesc membrilor Consiliului local vechi pentru că am avut o colaborare foarte
bună. Așa cum am prezentat în raportul primarului este de reținut, chiar din anul
2008 existând forțe politice cu amprentă puternică, chiar și cu orgolii puternice, am
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reușit să aprobe aproape în unanimitate peste 1200 de hotărâri, cred că putem
avea în continuare aceeași atitudine, acceași abordare față de problemele
comunității. Vreau să mulțumesc tuturor celorlalți, societății civile, ONG-urilor
care în tot acești ani s-au dezvoltat în municipiul nostru și împreună am realizat
lucruri extraordinare. Amintesc Asociația Habitat for Humaniy, Activ Moinești,
AICR, e-Class, Crucea Roșie, împreună am avut activități așteptate și frumoase
pentru comunitate. Vreau să mulțumesc tuturor instituțiilor publice pentru
colaborare, amintesc Poliția Municipală, Detașamentul de Jandarmi, Detașamentul
de Pompieri, Judecătoria, toate celelalte instituții de pe raza municipiului Moinești.
de asemenea mulțumesc Consiliului Județean Bacău pentru foarte buna colaborare
și pe această cale salut prezența în sală a d-lui Vicepreședinte Gheorghiță Marius
Gabriel. Mulțumesc pentru colaborare ADR Nord-Est, Guvernului României, în
special Ministerului Dezvoltării Regionale pentru tot ceea ce am însemnat proiecte
împlementate în municipiul Moinești. Aceste proiecte au fost implementate cu
succes fără avea emoția că depășim termenele de finanțare sau sumele alocate, nu
s-a întâmplat acest lucru și pentru asta mulțumesc celor din aparatul de specialitate
al primarului în special Biroului Proiecte, Serviciului Achiziții Publice, Serviciului
Investiții, tuturor celorlalte servicii, birouri, compartimente din cadrul Primăriei
municipiului Moinești. Mulțumesc, de asemenea, instituțiilor de învățământ din
municipiul Moinești cu care am avut o relație specială și cred eu că vom depune
toate eforturile pentru că după sănătate, educația este următorul pilon pe care
trebuie să se sprijine o comunitate și o societate. Am avut numeroși oaspeți și
colaborări. Cea mai recentă a fost cu UNICEF, cu sprijinul Ambasadei Norvegiei
un proiect deosebit pe care-l dezvoltăm și în municipiul Moinești, în urma căruia
recent domnul Președinte Iohannis a fost la Motoșeni tot în cadrul acestui proiect
pentru a urmări dezvoltarea lui, fiind un proiect pilot în țară și dorind să-l extindă
la nivelul întregii Românii. Mulțumesc tuturor celorlalte ambasade și consulate
pentru buna colaborare și mă refer în mod special la Ambasada Marii Britanii și
sprijinul și colaborarea pe care o avem cu Fundația Libra. Este foarte cald și doresc
să mulțumesc mult mai multor persoane, celor care sunteți astăzi prezenți în sală,
cetățenilor municipiului Moinești care mi-au acordat un vot spun eu neașteptat de
mare, atât pentru mine ca primar cât și pentru Consiliul local ceea ce mă obligă și
ne obligă pe toți să avem o atitudine corectă față de ei. Pentru cei care s-au așteptat
să aivă un alt primar, le voi spune că-l vor avea tot în mine pentru că știu să fiu și
un altfel de primar, mult mai exigent cu mine și cu noi toți, mai apropape de
oameni pentru că am simțit, în această periodă de campanie cât de bine este să ieși
și să vorbești cu oamenii, să le asculți și să le găsești rezolvare la problemele lor,
asta este cel mai important lucru peste toate celelalte proiecte mari de investiții,
cred că sunt undeva lăsate deoparte când vezi durerea unui om și reușești să-l ajuți.
Mulțumesc tuturor instituțiilor din subordinea Consiliului local, Spitalului
Municipal și dumneavoastră dragi părinți pentru colaborare și pentru tot sprijinul și
vă asigur în continuare că tot ceea ce îmi va hărăzi Dumnezeu în minte lucruri
bune, voi depune tot efortul să le și îndeplinim.
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Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea
Viceprimarului municipiului Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: În conformitate
cu dispoziţiile art. 57, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Local alege din rândul consilierilor viceprimarul, care îşi păstrează statutul de
consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Articolul 57, alin. “1”, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, modificată, prevede că localitatea noastră are un viceprimar.
Conform prevederilor legale, alegerea viceprimarului se face prin vot secret,
pe bază de buletin de vot. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de
vot, după care vă veţi exercita votul secret prin înscrierea cuvântului „Da” în
interiorul patrulaterului din dreptul candidatului preferat.
Dacă cuvântul “DA” apare în interiorul a două patrulatere, buletinul de vot
este nul.
Vă rog să faceţi propuneri.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: Propun în funcţia de viceprimar
al municipiului Moineşti pe domnul consilier Vieru Valentin.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă mai sunt şi
alte propuneri?
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă nu mai
sunt, pentru numărarea voturilor trebuie desemnată o comisie formată din trei
membri.
Din partea grupului ALDE propun pe d-na consilier Tincu Liliana Angela să
facă parte din Comisia de numărare a voturilor.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Din partea PSD propun ca membru în
Comisia de numărare a voturilor pe dl. consilier Darie Constantin Olivian.
Domnul consilier Vascan Ștefan-Cezar: Din partea PNL propun ca
membru în Comisia de numărare a voturilor pe d-ra consilier Dărmănescu Alina
Georgiana.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând, propunerile de mai sus.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, ca d-na Tincu Liliana Angela, Darie
Constantin Olivian și Dărmănescu Alina Georgiana să fie membri ai Comisiei de
numărare a voturilor pentru alegerea viceprimarului municipiului Moinești.
Se trece la exprimarea votului.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: Comisia desemnată a procedat la
verificarea legalităţii voturilor şi la numărarea lor, rezultând că domnul Vieru
Valentin a obţinut 18 voturi valabil exprimate. Un buletin de vot este nul. În
consecință, domnul consilier Vieru Valentin a fost ales în funcţia de viceprimar al
municipiului Moineşti.
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Întrucât domnul consiler Vieru Valentin a întrunit votul majorităţii
consilierilor, îl declar ales Viceprimar al municipiului Moineşti şi îi urez succes în
activitatea ce urmează a o desfăşura.
Se aprobă, conform prevederilor art. 57, alin. (3) din Legea nr. 215/2001
coroborat cu art. 11 şi art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, Proiectul de
hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, Viceprimarul municipiului Moineşti:
Adresez și eu mulțumiri, dacă în mandatele anterioare am obținut 19 voturi pentru,
astăzi 18, așa este democrația, îmi dă o responsabilitate și mai mare ca să-l conving
și pe cel de-al 19-lea. Mulțumesc consilierilor care astăzi și-au încheiat mandatul
pentru buna colaborare, mulțumesc colegilor din aparatul de specialitate pentru
colaborarea deosebită pe care am avut-o și sper că o vom avea în continuare. Nu în
ultimul rând aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, celor prezenți în sală cât și
tuturor cetățenilor municipiului Moinești care ne-au acordat votul așa cum spunea
și domnul Primar, într-un număr mare. Mulțumesc în mod deosebit domnului
Primar pentru încrederea acordată încă din anul 2008 și îl asigur că mă voi strădui
să duc la îndeplinire toate sarcinile din fișa postului și nu numai. Vă mulțumesc!
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
numărului şi componenţa comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: In conformitate
cu dispoziţiile art. 15 din Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002 privind
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare al consiliilor locale,
modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002, după constituire Consiliul Local
îşi organizează comisii de specialitate în principalele domenii de activitate.
Consiliul Local al cărui mandat a expirat azi a avut un număr de trei comisii:
1. Comisia pentru activităţi economico-financiare, social - culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie compusă 7 membri;
2. Comisia juridică, de disciplină, de muncă, protecţie socială, protecţie copii,
turism şi sport compusă din 5 membri;
3. Comisia pentru activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie
comunală şi protecţia mediului compusă din 7 membri.
Vă consult dacă sunteţi de acord cu numărul de trei comisii de specialitate în
principalele domenii de activitate.
Supusă la vot, propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Trecem la alegerea
membrilor comisiilor pe domenii de activitate din care vor face parte numai
consilieri.
Rog liderii de grup să faceţi propuneri pentru Comisia pentru activităţi
economico-financiare, social - culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie.
Din partea grupului ALDE propun pe: Văsâi Ion, Pascalini Nini-Alexandru,
Tincu liliana Angela și Vieru Valentin.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Propun din partea PSD pe domnii consilieri
Enea Pavel Iulian și Darie Constantin Olivian.
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Domnul consilier Vascan Ștefan-Cezar: Din partea PNL propun pe d-ra
consilier Dărmănescu Alina-Georgiana.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând, propunerile pentru Comisia pentru activităţi economico-financiare, social culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie.
Se aprobă componenţa Comisiei pentru activităţi economico-financiare, social culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, după cum urmează:
- Văsâi Ion – 19 voturi pentru,
- Pascalini Nini – Alexandru - 19 voturi pentru,
- Tincu Liliana Angela - 19 voturi pentru,
- Vieru Valentin - 19 voturi pentru,
- Enea Pavel-Iulian - 19 voturi pentru,
- Darie Constantin-Olivian - 19 voturi pentru,
- Dărmănescu Alina-Georgiana - 19 voturi pentru.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri pentru Comisia juridică, de disciplină, de muncă, protecţie socială,
protecţie copii, turism şi sport.
Din partea grupului ALDE propun pe domnii consilieri Nimeciag Ioan și
Breahnă Neculai.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Propun din partea PSD pe domnul consilier
Balan Vasile.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: Propun din partea PNL pe domnul
consilier Palașanu Mirel.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: Propun ca membru al Comisiei
juridice pe domnul consilier independent Ilie Vasile.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând, propunerile pentru Comisia juridică, de disciplină, de muncă, protecţie
socială, protecţie copii, turism şi sport.
Se aprobă componenţa Comisia juridică, de disciplină, de muncă, protecţie
socială, protecţie copii, turism şi sport, după cum urmează.
- Nimerciag Ioan – 19 voturi pentru,
- Breahnă Neculai – 19 voturi pentru,
- Balan Vasile – 19 voturi pentru,
- Palașanu Mirel – 19 voturi pentru,
- Ilie Vasile – 19 voturi pentru.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri pentru Comisia pentru activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism,
gospodărie comunală şi protecţia mediului.
Din partea grupului ALDE propun pe domnii consilieri Ivan Stelian, Botezatu
Silviu-Gheorghe, Purcaru Ionel și Vandra Vasile.
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Domnul consilier Darie Constantin Olivian: Din partea PSD propun pe
domnii consilieri Botezatu Sorin și Busuioc Iulian.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Propun din partea PNL pe domnul consilier
Vascan Ștefan-Cezar.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând propunerile pentru Comisia pentru activităţi de amenajarea teritoriului,
urbanism, gospodărie comunală şi protecţia mediului.
Se aprobă componenţa Comisiei pentru activităţi de amenajarea teritoriului,
urbanism, gospodărie comunală şi protecţia mediului, după cum urmează:
- Ivan Stelian – 19 voturi pentru,
- Botezatu Silviu-Gheorghe – 19 voturi pentru,
- Purcaru Ionel – 19 voturi pentru,
- Vandra Vasile – 19 voturi pentru,
- Botezatu Sorin – 19 voturi pentru,
- Busuioc Iulian – 19 voturi pentru,
- Vascan Ştefan Cezar – 19 voturi pentru.
Se aprobă, conform art. 54, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 coroborat
cu art. 15 şi art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, Proiectul de hotărâre
privind constituirea comisiilor de specialitateale Consiliului Local al municipiului
Moinești.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
domnului Gheorghiță Marius Gabriel, vicepreședinte al Consiliului Județean
Bacău.
Domnul Gheorghiță Marius Gabriel, vicepreședinte al Consiliului
Județean Bacău: Doamnelor și domnilor, bună ziua. Felicit pe domnul Primar,
domnul Viceprimar și membrii Consiliului local. Mă bucură fapul că domnul ing.
Ilie Viorel a câtigat primăria municipiului Moinești, dar știind câte proiecte în
diferite faze le are în parteneriat cu Consiliul județean, consider că îmi va reveni
responsabilitatea de a-l sprijini în toate aceste proiecte. Voi face acest lucru pentru
că moineștenii merită, domnul primar și dumneavoastră toți meritați ca acest oraș
să devină un oraș în care să doriți să trăiți nu numai un oraș în care locuiți. Este
prima mea apariție publică, mă voi obișnui cu stresul și cu ”stresul” domnului
primar și al domnului viceprimar pentru a aloca fondurile necesare moineștenilor.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Mulțumim
domnului Vicepreședinte și îi urez succes în activitate.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Mulțumesc domnului Vicepreședinte și
așa cum spunea este prima sa apariție publică și sunt convins că nu o va iuta. Am
avut multe proiecte în parteneriat cu C. J. Bacău și ne propunem să avem în
continuare. Primul proiect despre care am discutat deja cu noua conducere este
Centrul de agrement din Lucăcești – ștrandul Lucăcești. Aștept cu nerăbdare să vă
invit pe toți și pe cei din vechiul Consiliu Județean, la inaugurarea Casei de
Cultură pe care sperăm să o avem de Zilele Municipiului Moinești.
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De asemenea, urez succes noilor primari care sunt astăzi alături de noi, încep
cu dl. primar Câdă Ionică pe care îl felicit pentru toată activitatea desfășurată în
comuna Măgirești și pentru colaborarea pe care o avem ca doi primari, ca doi
prieteni, ca doi vecini. Alături de noi este emoționat noul primar al comunei Zemeș
dl. Răzvan Tudose căruia îi urez succes și împreună sperăm să găsim căi de
colaborare și parteneriate pentru că sunt mulți cetățeni din Zemeș care vin la
Moinești și cetățeni din Moinești care merg la Zemeș. Chiar dacă sunt din partide
diferite avem o frumoasă colaborare. Și tot din partid diferit dar cu prietenie și
aceleași gânduri bune mă adresez și domnului primar de Slănic Moldova Gheorghe Baciu pe care îl felicit. Proiectele despre care am vorbit în campania
electorală în presă și la televiziune pentru mine sunt o promisiune și îl asigur că și
pentru tine sunt tot o promisiune pentru că ne vom ține de ele și această legătură pe
care dorim să o realizăm între Slănic Moldova, Moinești și Tg. Ocna să fie o
legătură trainică, benefică atât pentru cetățeni cât și pentru turiști. Și noului primar
al orașului Dărmănești și fostul nostru coleg dl. Toma Constantin căruia îi urez
succes. Prezența dumneavoastră aici ne onorează și în măsura în care vom putea,
ne vom spijini pentru a îndeplini obiectivele propuse pentru cetățenii văii
Trotușului și Slănicului.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Vă mulţumec şi
declar închise lucrările primei şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Moineşti
ales la data de 05.06.2016.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER VIERU VALENTIN
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