CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 23.11.2012, 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 23.11.2012.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1414/19.11.2012 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipseşte motivat domnul consilier Sandu Teodor.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directorii şi şefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti, domnul ing. Cehan Bogdan – director S.P.A.S. Moineşti şi
reprezentanţii mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 25.10.2012, procesul-verbal al şedinţei extraordinare
din 31.10.2012 şi procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 15.11.2012 au fost
afişate pe pagina web www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi au fost puse la
dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi analizate în cadrul şedinţelor de
comisie şi rezolvate cu eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile
aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 25.10.2012.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 25.10.2012, cu 18 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 31.10.2012.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 31.10.2012, cu 18
voturi pentru.
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Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 15.11.2012.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 15.11.2012, cu 18
voturi pentru.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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 25.10.2012.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data 31.10.2012.
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data 15.11.2012.
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea chiriilor pentru spaţiile şi terenurile
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Moineşti şi instituirea altor
taxe, pentru anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind repartizarea a două locuinţe pentru tineri
destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unui număr de trei locuinţe
destinate închirierii, ce aparţin fondului locativ din domeniul privat al municipiului
Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în domeniul privat al municipiului
Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii, aflate în domeniul public al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.
163/22.12.2011 privind transmiterea ca locuinţe de serviciu în administrarea
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti a unui număr de şase locuinţe, situate în
imobilul din municipiul Moineşti, str. Cpt. Zăgănescu, nr. 14, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unei
suprafeţe de 25 mp teren aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti,
adiacent apartamentului 2, Sc.A, Bloc 1, strada Ion Creangă, în vederea extinderii.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unei
suprafeţe de 18,28 mp teren aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti,
adiacent garajului proprietate personală, situat în zona Bazar, str. Er. Grigorescu, în
vederea extinderii.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice
AMENAJARE RACORD DN 2G-DJ 117, ZONA MONUMENTULUI DADA,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău–faza: D.T. şi a indicatorilor tehnico-economici,
proiectant S.C. I&G ROAD PROJECT S.R.L. Iaşi.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în
tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente şi
medicamente, pensionarilor din municipiul Moineşti cu venituri de până la 700
lei/lună şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Diverse.
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 23.11.2012, cu 18 voturi
pentru.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Punctele 1, 2
şi 3 au fost parcurse, se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian 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, membru al Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
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Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012, cu 18 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
chiriilor pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al
municipiului Moineşti şi instituirea altor taxe, pentru anul 2013.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei economice pentru a prezenta raportul.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu 6 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. consilier
Romaşcanu Mircea), cu următoarea propunere: valoarea chiriei terenului de la
„poziţia parcare auto acoperită (copertină)” să fie egală cu cea de la poziţia „parcări
auto de reşedinţă rezervate între orele 17,00 – 7,00”, respectiv 15 lei/mp/an.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de
Comisia economică.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea chiriilor pentru spaţiile şi
terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Moineşti şi
instituirea altor taxe, pentru anul 2013, cu 17 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl.
consilier Romaşcanu Mircea).
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea a
două locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.

5

Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana,
Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea a două locuinţe pentru
tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate
în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unui număr de trei locuinţe destinate închirierii, ce aparţin fondului locativ din
domeniul privat al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unui număr de trei
locuinţe destinate închirierii, ce aparţin fondului locativ din domeniul privat al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în
domeniul privat al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana,
Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în domeniul privat al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii,
aflate în domeniul public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii, aflate în domeniul
public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru abrogarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 163/22.12.2011 privind transmiterea ca locuinţe de
serviciu în administrarea Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti a unui număr
de şase locuinţe, situate în imobilul din municipiul Moineşti, str. Cpt. Zăgănescu,
nr. 14, judeţul Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 163/22.12.2011 privind transmiterea ca locuinţe de serviciu în administrarea
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti a unui număr de şase locuinţe, situate în
imobilul din municipiul Moineşti, str. Cpt. Zăgănescu, nr. 14, judeţul Bacău, cu 18
voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
concesionării directe a unei suprafeţe de 25 mp teren aparţinând domeniului privat
al municipiului Moineşti, adiacent apartamentului 2, Sc.A, Bloc 1, strada Ion
Creangă, în vederea extinderii.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian 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, membru al Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
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publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dacă sunt
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a
unei suprafeţe de 25 mp teren aparţinând domeniului privat al municipiului
Moineşti, adiacent apartamentului 2, Sc.A, Bloc 1, strada Ion Creangă, în vederea
extinderii, cu 18 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
concesionării directe a unei suprafeţe de 18,28 mp teren aparţinând domeniului
privat al municipiului Moineşti, adiacent garajului proprietate personală, situat în
zona Bazar, str. Er. Grigorescu, în vederea extinderii.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian 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, membru al Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a
unei suprafeţe de 18,28 mp teren aparţinând domeniului privat al municipiului
Moineşti, adiacent garajului proprietate personală, situat în zona Bazar, str. Er.
Grigorescu, în vederea extinderii, cu 18 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico – economice AMENAJARE RACORD DN 2G-DJ 117, ZONA
MONUMENTULUI DADA, municipiul Moineşti, judeţul Bacău–faza: D.T. şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiectant S.C. I&G ROAD PROJECT S.R.L. Iaşi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei economice şi comisiei de urbanism pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice AMENAJARE RACORD DN 2G-DJ 117, ZONA MONUMENTULUI
DADA, municipiul Moineşti, judeţul Bacău–faza: D.T. şi a indicatorilor tehnicoeconomici, proiectant S.C. I&G ROAD PROJECT S.R.L. Iaşi, cu 18 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea
achiziţionării de alimente şi medicamente, pensionarilor din municipiul Moineşti cu
venituri de până la 700 lei/lună şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu
realizează alte venituri.
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Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian 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, membru al Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material
constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de
alimente şi medicamente, pensionarilor din municipiul Moineşti cu venituri de până
la 700 lei/lună şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte
venituri, cu 18 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Diverse.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Vreau să vă întreb despre Colegiul
Tehnic „Grigore Cobălcescu”, când va intra şi el în programul de reabilitare?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În anul 2009 am efectuat un Studiu de
fezabilitate care presupunea reabilitarea termică exterioară şi înlocuirea tâmplăriei
dar, din păcate, nu am reuşit să obţinem finanţare, valoarea investiţiei depăşea 3
milioane lei RON, fiind o valoare foarte mare. Vă propun ca fiecare dintre dvs.
doamnelor şi domnilor consilieri, să pregătiţi o listă cu investiţii pe care le
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consideraţi necesare, să le supunem dezbaterii pentru a creiona bugetul de investiţii
pe anul 2013. Vă aştept cu propunerile dvs. şi vă rog să aveţi în vedere următorul
aspect: bugetul de investiţii din cadrul bugetului local, la această dată este de 8.200
mii lei, dar luăm în calcul că am avut anul acesta 2.800 mii lei din fondul de rezervă
şi încasările suplimentare de la S.C. PETROM. Bugetul de investiţii al municipiului
Moineşti într-un an normal, fără influenţe pozitive sau negative, cred că-l putem
estima la 4-5 milioane lei. V-am prezentat orientativ aceste cifre pentru a le avea în
vedere la propunerile pe care le veţi face. Trebuie să continuăm nişte lucrări şi vor
începe lucrările la Căminul de nefamilişti de pe str. V. Alecsandri, la Clubul „Lira”.
Acestea sunt lucrări cu valori mari, numai investiţia de la cămin ajunge la aprox. 3
milioane lei, dar o să gândim pentru el un buget multianual. Vom discuta cu firma
constructoare şi vom întocmi grafic de lucrări. La fel la Clubul „Lira” este
important să facem la anul acoperişul şi faţada, în anul următor să lucrăm la
interioare, în anul al treilea dotările, acestea ajung la 900 mii lei. Vă propun să
continuăm programul de investiţii la unităţile şcolare. Mai avem puţin şi încheiem
lucrările la unităţile preşcolare (creşă, grădiniţe) unde mai sunt câteva lucrări de
terminat, dar nu cu valori mari şi cred că vom reuşi să le finalizăm la anul. Avem
lucrări importante la şcolile generale, am reuşit să schimbăm tâmplăria şi prin
înlocuirea centralelor termice vrem să asigurăm un confort şi o reducere a
cheltuielilor legate de încălzire pe perioada iernii. La Liceul „Spiru Haret” se
încheie lucrările, dar ar trebui să intervenim şi la Căminul de pe str. Zorilor care
arată foarte rău. S-au făcut nişte investiţii de către Spital la garsonierele pe care le
folosesc cadrele medicale, dar este necesar o reabilitare exterioară şi schimbat
acoperişul. Acestea sunt doar câteva probleme, dar vom analiza în amănunt fiecare
obiectiv. Referitor la canalizare, va trebui să extindem reţeaua şi pe străzile unde nu
avem finanţare prin programul judeţean.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Extinderea reţelei de apă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Desigur, am efectuat lucrări şi anul acesta.
Ar putea veni în completare la reţeua de canalizare. Spre exemplu când vom săpa pe
strada 1 Mai dintr-un capăt în celălalt pentru canalizare, ar fi foarte bine să avem şi
conducta de apă, apoi din buget să executăm căminele şi branşamentul, ne-ar costa
mult mai puţin. Sunt lucrări de infrastructură care trebuie făcute.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Până când să depunem propunerile?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cât mai repede. Discutaţi cu cetăţenii şi
vedeţi ce aşteptări au de la noi. Să ştiţi că au şi vin în audienţe şi ne judecă.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: În septembrie v-am spus că eram
îngrijorată de campania de vaccinare şcolară pentru că nu este medic la Cabinetul
şcolar şi nici asistenţi. Acum vă informez că s-a încheiat prima etapă, toţi medicii de
familie s-au mobilizat fără a mai face un program şi am terminat vaccinarea la clasa
a doua, a treia şi la clasa a zecea. Asta nu înseamnă că este buine pentru că urmează
campania din lunile ianuarie şi februarie şi tare bine ar fi dacă s-ar debloca posturile
măcar pentru asistenţi. Noi mergem cu asistenţii noştri pentru că cei doi asistenţi nu
fac faţă. Este bine să aveţi în vedere acest aspect.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Transmit pe această cale mulţumirile
noastre medicilor de familie. Spuneţi-ne, noi avem nevoie de un medic cu diplomă,
nu neapărat cu rezidenţiat.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: Da, ca medic de medicină
generală poate să coordoneze această activitate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Împreună cu dl. manager dr. Cotârleţ am
gândit un program prin care dorim să facem o campanie de profilaxie, Primăria în
parteneriat cu Spitalul municipal şi unităţile şcolare. Sunt mulţi copii în şcoli care
nu au fost la doctor decât foarte rar, doar dacă s-au îmbolnăvit şi vrem să le facem o
evaluare.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: Teoretic fiecare copil este
examinat pentru că noi, medicii de familie, suntem obligaţi să facem controale
periodice copiilor la 2 luni, 4 luni, 6 luni, 1 an, 3 ani şi apoi anual.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Noi vrem să învăţăm elevii să facă acel
control periodic, să nu aştepte să se îmbolnăvească ca să meargă la doctor.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: A fost la Şcoala „Ştefan Luchian”
un program de acest gen anul trecut la care am participat şi eu. S-au făcut lecţii în
care copiii erau puşi în postura cum să se prezinte la medic, ce trebuie să facă, ce
trebuie să spună.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am dotat Şcoala „George Enescu” pentru
că acolo am găsit o încăpere disponibilă, cu un scaun stomatologic şi ceva
aparatură. Nu o să ne apucăm să efectuăm lucrări complexe, dar este dotare pentru a
putea iniţia un program de educaţie medicală stomatologică. Încercăm să aducem
specialişti, vom vedea cum îi vom putea plăti. Dacă reuşim anul acesta, este o etapă,
apoi vom mai analiza.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Este în spatele S.C. ARTMES o
clădire fără ferestre, lăsată în paragină.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Clădirea hotelului vechi este în litigiu, o
avem înregistrată în domeniul public al municipiului şi o revendică lichidatorul S.C.
PREST SERV S.A. Până nu vom avea o hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă nu putem face nimic. Astăzi am avut o discuţie cu d-na consilier juridic
Anghel, avem două hotărâri definitive şi irevocabile pentru centralele termice. Leam găsit pe internet, după ce le primim oficial le vom pune în aplicare. Este vorba
despre centrala din spatele Bisericii „Sfântul Nicolae”, centrala din spatele CAR
Pensionari, cea de la Select şi cea din zona Cascada în spatele magazinului Refec.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Centrala de la Bazar?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este în litigiu cu fostul proprietar al
terenului care l-a revendicat dar doreşte şi centrala. Am efectuat o evaluare a
centralei conform căreia valoarea era de aprox. 400 milioane lei vechi la acea vreme
şi i-am spus că îi retrocedăm terenul conform legii, dar trebuie să achite centrala

13

pentru că a primit despăgubiri pe casă. Nu a vrut, iar acum ne judecăm. Aceste
centrale au fost vândute către S.C. Maicoviser S.R.L. care le-a cumpărat în anul
2007 cu plata în rate. În octombrie 2010 trebuiau să achite ultimile rate, nu le-au
achitat fapt pentru care am aplicat clauza contractuală şi ne-am judecat ajungând
până la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Pentru două centrale s-a încheiat procesul,
urmează celelalte două.
Domnul consilier Ilie Vasile: Nu înţeleg de ce le vindem şi apoi ne judecăm
pentru că nu plătesc.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: După cum am spus ele au fost vândute în
anul 2007. V-am informat despre situaţia lor, urmează să le preluăm şi să vedem ce
vom face cu ele.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: În zona gării există un garaj care are
etaj, restul nu au.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Aşa are autorizaţia de construcţie, nu cred
că este altfel.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Dacă ceilalţi au pretenţii, nu s-a
creat un precedent?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Ca să poţi ridica un nivel peste o
construcţie existentă, trebuie să faci expertiză tehnică şi să îndeplineşti şi alte
cerinţe foarte costisitoare.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Problema câinilor fără stăpân, s-au
înmulţit îngrijorător de mult.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am demarat procedura de licitaţie publică
în SEAP.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Trotuarul din zona parcării de lângă
Poliţie trebuie reparat.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Şi anul trecut am încheiat contract şi
lucrarea nu s-a executat, la fel şi anul acesta.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 23.11.2012, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER MANOLACHE IONICĂ

Red. Ch.N./1 ex.

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

