CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 23.08.2012, 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 23.08.2012.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1003/16.08.2012 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri locali.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela şi domnul consilier Apostu Radu
lipsesc motivat, fiind plecaţi în concediu de odihnă.
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, administratorii speciali ai societăţilor comerciale înfiinţate
de Consiliul local şi reprezentanţii mass-media.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 10.07.2012 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
comisie 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 10.07.2012.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 10.07.2012, cu 16 voturi
pentru.
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Domnul consilier Vieru Valentin, 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 10.07.2012.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui cadou în valoare de 400 lei
familiilor din municipiul Moineşti care împlinesc 50 de ani de căsătorie până la
31.12.2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare al funcţiilor
publice pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului
Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
al municipiului Moineşti în Comisia de predare-primire a sectorului de drum
naţional DN 2G km 43+640 - 53+358.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de hotărâre privind realizarea unei reţele de canalizaţie pe raza
municipiului Moineşti pentru pozarea cablurilor de telecomunicaţii.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 14/25.02.2010 pentru
aprobarea regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare
în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor practicate în executarea
contractului de delegare parţială a serviciului de salubrizare al municipiului
Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 128/29.09.2009 privind
aprobarea tarifelor pentru activitatea de colectare selectivă a deşeurilor din
municipiul Moineşti, a delegării în gestiune directă şi a Contractului-cadru de
delegare în gestiune directă a serviciului de salubrizare din municipiul Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Consiliului Comunitar
Consultativ al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei d-lui
Ferenţ Ioan cu domiciliul în municipiul Moineşti, str. Micleasca, nr. 20, judeţul
Bacău, în vederea refacerii locuinţei distruse în urma unui incendiu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 70/08.07.2010 privind
aprobarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care revin instituţiilor publice, agenţilor
economici, cetăţenilor pentru buna gospodărire a municipiului Moineşti şi
respectarea condiţiilor de mediu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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13. Proiect de hotărâre privind reducerea chiriei pentru spaţiile ocupate de
comercianţi din Piaţa agroalimentară a municipiului Moineşti, judeţul Bacău,
afectaţi de lucrările de investiţii care se execută în imediata apropiere.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui Compartiment de Recuperare
medicală-cardiovasculară în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Raport de activitate al administratorului special al S.C. PREST SERV
S.A. Moineşti.
16. Raport de activitate al administratorului special al S.C. APA PRIM S.R.L.
Moineşti.
17. Raport de activitate al administratorului special al S.C. SALUBRIS PRIM
S.R.L. Moineşti.
18. Raport de activitate al administratorului special al S.C. CONSTRUCŢII
POD S.R.L. Moineşti.
19. Informare cu privire la „Regulamentul de implicare a cetăţenilor în
elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi a
planurilor de dezvoltare locală”.
20. Informare asupra situaţiei sediului Judecătoriei Moineşti şi a necesităţii
unor măsuri de identificare a unui alt sediu adecvat.
21. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi trei proiecte de
hotărâre urgente, ce nu suportă amănare, şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în
Consiliul Local al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al municipiului
Moineşti a terenurilor în suprafaţă totală de 89.856 mp, situate în municipiul
Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr.
75/10.07.2012 privind concesionarea directă a unor terenuri aparţinând domeniului
privat al municipiului Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
care au fost discutate în şedinţele comisiilor de specialitate şi avizate favorabil de
către acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a celor trei proiecte de hotărâre.
Se aprobă, cu 16 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâre sus menţionate.
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 completat cu
cele trei proiecte de hotărâre.
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Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 23.08.2012, cu 16 voturi
pentru.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Punctul 1 a fost
parcurs, se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv punctul 1 suplimentar,
de validare a unui mandat de consilier local în Consiliul local al municipiului
Moineşti.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea unui
mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei de validare pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedintele Comisiei de validare:
Comisia de validare aleasă pe întregul mandat, prin Hotărârea nr. 66 din 21.06.2012
a Consiliul local al municipiului Moineşti, formată din:
1. Manolache Ionică - preşedinte
2. Chirea Mihaela – secretar
3. Nimerciag Ioan – membru
4. Romaşcanu Mircea – membru
5. Cojocaru Florinel - membru
a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 31, aliniatul „3” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, la verificarea legalităţii validării mandatului de consilier al
domnului Talpău Sorin Ciprian.
Prin adresa nr.669/16.08.2012, Partidul Ecologist Român - Filiala Judeţeană
Bacău comunică faptul că dl. Catana Neculai, candidat la funcţia de consilier local
pe lista acestui partid şi declarat ales la alegerile locale din 10.06.2012, şi-a dat
demisia renunţând la această funcţie, iar pe locul rămas vacant propune pentru
validare pe domnul Talpău Sorin Ciprian.
Potrivit art. 96, aliniatul „9” din Legea nr. 67/2004 privind alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de
candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt
înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului
vacant, partidul confirmă, în scris, sub semnătura conducerii judeţene că supleanţii
fac parte din partidul politic, respectiv Partidul Ecologist Român.
Consultând lista de candidaţi a Partidului Ecologist Român de la alegerile din
10 iunie 2012, se constată că următorul pe listă este d-l Talpău Sorin-Ciprian.
Având în vedere adresa Partidului Ecologist Român - Filiala Judeţeană Bacău
nr.669/16.08.2012 prin care confirmă că d-l Talpău Sorin-Ciprian face parte din
acest partid politic, propunem Consiliului Local al municipiului Moineşti validarea
mandatului de consilier local.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă dă citire
proiectului de hotărâre şi supune la vot validarea mandatului de consilier local al
domnului Talpău Sorin-Ciprian.
Mandatul domnului Talpău Sorin-Ciprian a fost validat cu 16 voturi pentru.
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Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă invită pe domnul
Talpău Sorin-Ciprian să depună jurământul, conform art. 32, alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, ulterior modificată.
Domnul consilier Talpău Sorin Ciprian depune jurământul.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Prin articolul 2
din proiectul de hotărâre trebuie să stabim în ce comisie de specialitate va fi
membru domnul consilier local Talpău Sorin-Ciprian. Doamna consilier Ladaru
Daniela este membru în două comisii.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Îmi exprim obţiunea de a rămâne
membru al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: În acest caz
rămâne ca domnul consilier Talpău Sorin-Ciprian să facă parte din Comisia juridică,
de disciplină, de muncă, protecţie socială, protecţie copii, turism şi sport. Dacă aveţi
alte propuneri?
Nefiind, supun la vot propunerea de mai sus.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, ca domnul consilier Talpău Sorin-Ciprian să
fie membru al Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecţie socială, protecţie
copii, turism şi sport.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Domnul consilier Vieru Valentin, 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, Ladaru
Daniela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
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şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma propusă.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012, cu 17 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui
cadou în valoare de 400 lei familiilor din municipiul Moineşti care împlinesc 50 de
ani de căsătorie până la 31.12.2012.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei economice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind acordarea unui cadou în valoare de
400 lei familiilor din municipiul Moineşti care împlinesc 50 de ani de căsătorie până
la 31.12.2012, cu 17 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de Ocupare al funcţiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de
specialitate al Primarului municipiului Moineşti.
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Domnul consilier Vieru Valentin, 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, Ladaru
Daniela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare al
funcţiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Moineşti în Comisia de predareprimire a sectorului de drum naţional DN 2G km 43+640 - 53+358.
Domnul consilier Vieru Valentin, 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, Ladaru
Daniela 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Trebuie să facem
propuneri. Eu îl propun pe dl. consilier Manolache Ionică.
Domnul consilier Sandu Teodor: Propun pe domnul consilier Botezatu
Sorin.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Propun pe domnul consilier Talpău
Sorin-Ciprian.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând propunerile.
Domnii consilieri Manolache Ionică, Botezatu Sorin şi Talpău Sorin-Ciprian,
au fost desemnaţi membri ai Comisiei de predare-primire a sectorului de drum
naţional DN 2G km 43+640 - 53+358, cu 17 voturi pentru.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerile de mai sus.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al municipiului Moineşti în Comisia de predare-primire a
sectorului de drum naţional DN 2G km 43+640 - 53+358, cu 17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind realizarea unei
reţele de canalizaţie pe raza municipiului Moineşti pentru pozarea cablurilor de
telecomunicaţii.
Domnul consilier Vieru Valentin, 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, Ladaru
Daniela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind realizarea unei reţele de canalizaţie pe
raza municipiului Moineşti pentru pozarea cablurilor de telecomunicaţii, cu 17
voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea
H.C.L. nr. 14/25.02.2010 pentru aprobarea regulamentului de instituire şi
administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice şi Comisiei economice pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian – preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Ladaru
Daniela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 14/25.02.2010
pentru aprobarea regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de
salubrizare în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind ajustarea
tarifelor practicate în executarea contractului de delegare parţială a serviciului de
salubrizare al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei economice şi Comisiei de urbanism pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor practicate în
executarea contractului de delegare parţială a serviciului de salubrizare al
municipiului Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea
H.C.L. nr. 128/29.09.2009 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de
colectare selectivă a deşeurilor din municipiul Moineşti, a delegării în gestiune
directă şi a Contractului-cadru de delegare în gestiune directă a serviciului de
salubrizare din municipiul Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei economice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
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şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 128/29.09.2009
privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de colectare selectivă a deşeurilor din
municipiul Moineşti, a delegării în gestiune directă şi a Contractului-cadru de
delegare în gestiune directă a serviciului de salubrizare din municipiul Moineşti, cu
17 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea
componenţei Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Moineşti, judeţul
Bacău.
Domnul consilier Vieru Valentin, 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, Ladaru
Daniela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Trebuie să facem
propuneri.
Domnul consilier Manolache Ionică: Propun pe domnul consilier Sandu
Teodor să fie membru al Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului
Moineşti.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Propun pe domnul consilier Enea Pavel
Iulian să fie membru al Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă sunt şi alte
propuneri?
Nefiind, supun la vot propunerile de mai sus.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, ca domnii consilieri Sandu Teodor şi Enea
Pavel Iulian să fie membri în Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului
Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerile de mai sus.
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Se aprobă Proiectul de hotărâre privind stabilirea componenţei Consiliului
Comunitar Consultativ al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă familiei d-lui Ferenţ Ioan cu domiciliul în municipiul Moineşti,
str. Micleasca, nr. 20, judeţul Bacău, în vederea refacerii locuinţei distruse în urma
unui incendiu.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice şi Comisiei economice pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian – preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Ladaru
Daniela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
familiei d-lui Ferenţ Ioan cu domiciliul în municipiul Moineşti, str. Micleasca, nr.
20, judeţul Bacău, în vederea refacerii locuinţei distruse în urma unui incendiu, cu
17 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea
H.C.L. nr. 70/08.07.2010 privind aprobarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care
revin instituţiilor publice, agenţilor economici, cetăţenilor pentru buna gospodărire
a municipiului Moineşti şi respectarea condiţiilor de mediu.
Domnul consilier Vieru Valentin, 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, Ladaru
Daniela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
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din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 70/08.07.2010
privind aprobarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care revin instituţiilor publice,
agenţilor economici, cetăţenilor pentru buna gospodărire a municipiului Moineşti şi
respectarea condiţiilor de mediu, cu 17 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind reducerea
chiriei pentru spaţiile ocupate de comercianţi din Piaţa agroalimentară a
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, afectaţi de lucrările de investiţii care se
execută în imediata apropiere.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisia economică pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind reducerea chiriei pentru spaţiile
ocupate de comercianţi din Piaţa agroalimentară a municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, afectaţi de lucrările de investiţii care se execută în imediata apropiere, cu 17
voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui
Compartiment de Recuperare medicală-cardiovasculară în cadrul Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisia economică pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
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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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unui Compartiment de
Recuperare medicală-cardiovasculară în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă
Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind atestarea la
domeniul privat al municipiului Moineşti a terenurilor în suprafaţă totală de 89.856
mp, situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei economice şi Comisiei de urbanism pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian – preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Ladaru
Daniela 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al
municipiului Moineşti a terenurilor în suprafaţă totală de 89.856 mp, situate în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea art.
1 din Hotărârea nr. 75/10.07.2012 privind concesionarea directă a unor terenuri
aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, în favoarea S.C. OMV
Petrom S.A.
Domnul consilier Vieru Valentin, 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, Ladaru
Daniela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu 2 voturi pentru. Domnii consilieri Botezatu
Sorin, Cojocaru Florinel, Sandu Teodor şi Vascan Ştefan Cezar nu participă la vot,
conform art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Întrucât sunt salariat al S.C. Petrom S.A.,
nu particip la vot.
Domnul consilier Sandu Teodor: Şi eu sunt salariat al S.C. OMV Petrom
S.A., de aceea nu particip la votul acestui proiect de hotărâre.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: La fel ca şi colegii mei fiind
salariat al S.C. OMV Petrom S.A., nu particip la votul acestui proiect de hotărâre.
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Domnul consilier Cojocaru Florinel: În aceeaşi situaţie mă aflu şi eu, sunt
salariat OMV Petrom S.A. şi nu voi participa la votul acestui proiect de hotărâre.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr.
75/10.07.2012 privind concesionarea directă a unor terenuri aparţinând domeniului
privat al municipiului Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A., cu 13 voturi
pentru.
Domnii consilieri Botezatu Sorin, Cojocaru Florinel, Sandu Teodor şi Vascan
Ştefan Cezar nu participă la vot, conform art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Raport de activitate al administratorului
special al S.C. PREST SERV S.A. Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei
Beţa Izabela, administratorul special al acestei societăţi pentru a prezenta raportul.
Doamna Beţa Izabela, administrator special al S.C. PREST SERV S.A.
Moineşti: Administratorul judiciat administrează toate bunurile societăţii. Eu
desfăşor o activitate administrativă, primesc cereri de la cetăţeni, merg la arhivă
pentru acte dar numai însoţită de secretara lichidatorului. Totul a fost predat acestui
lichidator. Sunt şapte procese pe rolul instanţelor de judecată.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Obiectul acestor procese este de
recuperare adatoriilor?
Doamna Beţa Izabela, administrator special al S.C. PREST SERV S.A.
Moineşti: Doar unul, restul sunt deschise împotriva Consiliului local şi al Primăriei
cu privire la patrimoniu.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Autoritatea
executivă a deschis câteva procese, a depus şi o plângere penală împotiva acestui
lichidator pentru că a tegiversat 4 ani şi nu şi-a canalizat activitatea pentru
recuperarea datoriilor.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Raport de activitate al administratorului
special al S.C. APA PRIM S.R.L. Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
Barbălată Valentin, administratorul special al acestei societăţi pentru a prezenta
raportul.
Domnul Barbălată Valentin, administrator special al S.C. APA PRIM
S.R.L. Moineşti: Înafară de materialul depus, vreau să fac câteva completări.
Societatea Apa Prim S.R.L. a funcţionat de la 01.03.2008 până la 30.11.2010. În
toată perioada veniturile societăţii, până la intrarea în insolvenţă, au fost de 80
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miliarde lei vechi. Au fost încasate 67 miliarde lei. La venire domnul lichidator
Ionescu a întrebat ce are în dotare societatea şi ar putea fi valorificat. Aveam un
generator de sudură şi 2 calculatoare, care le avem şi azi şi sunt închiriate CRAB
necesare desfăşurării activităţii. La propunerea mea, pentru cele 13 miliarde lei de
recuperat care reprezintă datorii ale populaţiei şi a agenţilor economici, a fost
angajat un jurist pentru a deschide acţiuni împotriva datornicilor, noi urmând să-i
punem la dispoziţie actele necesare. S-a încasat 2 miliarde lei. Au mai rămas 11
miliarde, din care pentru 2/3 din această sumă sunt dosare pe rolul instanţelor de
judecată, dar marea majoritate a acestor datornici sunt persoane cu venituri mici,
fără posibilitate de plată. Relaţia cu Banca Carpatica eu o desfăşor. Utilajele care leam avut de la S.C. Prest Serv S.A. sunt în conservare, se află în magazii, în curte.
Vreau să vă aduc la cunoştinţă că nu mai avem asigurată paza la sediu. Am
prezentat administratorului judiciar un raport cu toată activitatea societăţii.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Cei care nu şi-au achitat factura la
apă au fost daţi în judecată?
Domnul Barbălată Valentin, administrator special al S.C. APA PRIM
S.R.L. Moineşti: Toţi care au avut datorii la S.C. Prest Serv s.A. nu au fost daţi în
judecată, numai cei cu datorii la S.C. Apa Prim S.R.L., mă refer la persoanele fizice.
Debranşarea nu se poate face la nivel de scară de bloc, facturarea se face pe
apartamente.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Dar agenţii economici?
Domnul Barbălată Valentin, administrator special al S.C. APA PRIM
S.R.L. Moineşti: Agenţii economici nu au datorii mari, iar datornicii de la case am
putut să-i debranşăm.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: La unităţile bugetare apare o restanţă de
346.910 lei din care s-a încasat 53400 lei, aici apare şi datoria Primăriei
municipiului Moineşti?
Domnul Barbălată Valentin, administrator special al S.C. APA PRIM
S.R.L. Moineşti: Da.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: De ce?
Domnul Barbălată Valentin, administrator special al S.C. APA PRIM
S.R.L. Moineşti: Există o Hotărâre prin care Consiliul local s-a angajat că datorită
pierderilor din sistem cauzate de reţeaua veche, suportă 10% lunar din aceste
pierderi.
Domnul consilier Spătaru eugen: Dacă are de unde plăti.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sunteţi într-o mare eroare şi nu ştiu de ce
insistaţi. Acum doi ani când aţi venit cu această problemă în şedinţă, Consiliul local
de la acea dată, în prezenţa dvs. a dat citire la acea Hotărâre care spune că se poate
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acorda o subvenţie de până la 10% din pierderi, în limita fondurilor disponibile.
Acest lucru nu vă obliga pe dvs. nici juridic şi nici economic să vă apucaţi să
întocmiţi facturi şi să vă înregistaţi cu ele în contabilitate în mod eronat şi să
schimbaţi situaţia reală a societăţii Apa Prim încărcându-vă cu un profit artificial,
fără temei legal. Hotărârea spune că poate să dea, ori Consiliul local de la acea dată
a spus că nu are unde să dea şi v-am răspuns în scris, iar Executivul v-a returnat
fiecare factură, iar dvs. nu aţi operat în contabilitate, aţi mărit datoria publică a
societăţii prin TVA-ul aferent acelor facturi. Aţi creat o cheltuială suplimentară.
Domnii consilieri care au fost şi în mandatul trecut ştiu foarte bine discuţiile.
Consiliul local de atunci a spus că nu avem posibilitate să acordăm acea subvenţie.
Domnul Barbălată a fost înştiinţat şi nu a vrut să ia act de de acest lucru şi a
continuat să rămână cu facturile înregistrate în contabilitate, fapt pentru care am un
mare semn de întrebare. Aici judecăm activitatea dvs. ca administrator al societăţii
numit de Consiliul local şi activitatea dvs. de administrator special, la fel numit şi
remunerat de Consiliul local. Dacă dvs. deschideţi acţiune împotriva celui care vă
plăteşte, în ce situaţie ne aflăm acum?
Domnul Barbălată Valentin, administrator special al S.C. APA PRIM
S.R.L. Moineşti: Trebuie să lămurim, mi-aţi solicitat o fundamentare, am adus-o.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vreau să subliniez că în toată această
perioadă în care dl. Barbălată a fost remunerat de Consiliul local pentru funcţia de
administrator special cumulat cu activitatea pe care o desfăşoară ca şef de centru al
CRAB, colaborarea cu autoritatea executivă a fost dezastroasă. Am ajuns la nivelul
anului 2008, apa a fost tăiată zilnic, pe motiv că nu este apă în rezervor. Eu cred că
această atitudine trebuie să dispară din partea tuturor, iar atunci când nu avem
soluţii trebuie să plecăm şi să lăsăm să vină alţii care au soluţii şi propuneri concrete
pentru a rezolva problema apei în municipiul Moineşti. Îmi amintesc de acea
săptămână din anul 2009 când ne-a fost oprită apa şi am reuşit să trecem peste acel
obstacol, iar acum în 2012 să nu avem din nou apă în cartiere chiar câte o
săptămână.
Domnul Barbălată Valentin, administrator special al S.C. APA PRIM
S.R.L. Moineşti: Au fost construite case mai sus decât nivelul rezervoarelor.
Lucrările de pe strada Libertăţii nici astăzi nu ne-au fost achitate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vom verifica dacă aveţi depuse situaţii de
lucrări. Instanţa va spune dacă suntem buni de paltă sau este o invenţie de-a dvs.
Subliniez că nişte persoane plătite din bani publici, în loc să vadă interesul public, al
cetăţenilor, nu ştiu ce alt interes au.
Domnul Barbălată Valentin, administrator special al S.C. APA PRIM
S.R.L. Moineşti: Atunci când ne-a preluat CRAB le-am spus despre reţeaua de apă
şi despre faptul că nu avem dotare.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Trebuia să avem un alt reprezentant la
CRAB, aici suntem şi noi vinovaţi.
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Domnul Barbălată Valentin, administrator special al S.C. APA PRIM
S.R.L. Moineşti: Jumătate din oraş este legat de conducta de aducţiune şi de aceea
apar probleme pe timp de secetă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu aţi venit cu nici o propunere concretă în
faţa Consiliului local şi să spuneţi că aveţi nevoie de investiţii pe zona respectivă
care, coroborat cu investiţia pe master planul de apă şi canal la nivel de judeţ, să
rezolvăm problema. Ceea ce am făcut a fost cu eforturi de la bugetul local pe decizii
pe care le-am luat eu, dl. viceprimar şi cei din executiv, în fiecare an. Am reabilitat
şi extins reţeaua de apă ca să vă dăm consumatori pe care să-i încasaţi. Până şi EON Gaz s-a implicat în extindere de reţea, ei cu materialele şi noi cu manopera, dar
CRAB nu are bani.
Punctul 20 de pe ordinea de zi: Raport de activitate al administratorului
special al S.C. SALUBRIS PRIM S.R.L. Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
Tiron Maricel, administratorul special al acestei societăţi pentru a prezenta raportul.
Domnul Tiron Maricel, administrator special al S.C. SALUBRIS PRIM
S.R.L. Moineşti prezinta raportul, material depus la dosar.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În raportul lichidatorului se spune că va da
curs chemării în judecată.
Domnul Tiron Maricel, administrator special al S.C. SALUBRIS PRIM
S.R.L. Moineşti: S-a judecat cu dl. Pruteanu, nu s-a finalizat încă.
Punctul 21 de pe ordinea de zi: Raport de activitate al administratorului
special al S.C. CONSTRUCŢII POD S.R.L. Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
Tiron Maricel, administratorul special al acestei societăţi pentru a prezenta raportul.
Domnul Tiron Maricel, administrator special al S.C. CONSTRUCŢII POD
S.R.L. Moineşti prezintă raportul, material depus la dosar.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Am fost informaţi
că deja au fost valorificate o parte din bunurile de la Baza Tescani. Aici situaţia este
mai simplă şi lichidatorul se implică mai mult.
Punctul 22 de pe ordinea de zi: Informare cu privire la „Regulamentul de
implicare a cetăţenilor în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi
amenajare a teritoriului şi a planurilor de dezvoltare locală”.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă informează
Consiliul local că în mandatul care s-a încheiat Consiliul local a adoptat Hotărârea
nr. 21/22.02.2012 prin care s-a aprobat Regulamentul de implicare a cetăţenilor în
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elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a
planurilor de dezvoltare locală. Acest regulament a fost analizat şi avizat de către
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului
Judeţean Bacău cu avizul nr. 29/04.04.2012.
În avizul acordat de către Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Bacău nu au fost făcute observaţii cu
privire la conţinutul Regulamentului. Rolul acestuia este de a informa şi a consulta
publicul în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de
urbanism şi de amenajarea teritoriului şi este parte integrantă a procedurii de
iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism.
Acest regulament a fost pus pe ordinea de zi pentru a fi studiat şi cunoscut de
către noul Consiliu local şi pentru a fi respectat în procesul de adoptare a hotărârilor
din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
Hotărârea nr. 21/22.02.2012 împreună cu anexele sale a fost studiată şi în
Comisia de specialitate pentru activităţi de amenajare a teritoriului, urbanism,
gospodărie comunală şi protecţia mediului din cadrul Consiliului local şi nu s-au
înregistrat nici un fel de observaţii sau obiecţiuni, hotărârea urmând să se aplice şi
în mandatul actual.
Punctul 23 de pe ordinea de zi: Informare asupra situaţiei sediului
Judecătoriei Moineşti şi a necesităţii unor măsuri de identificare a unui alt sediu
adecvat.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă dă citire adresei
nr.13434/21.06.2012 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Bacău prin care ni se transmite
adresa Tribunalului Bacău prin care aduce la cunoştinţă faptul că imobilul în care îşi
desfăşoară activitatea în prezent Judecătotia Moineşti compus din construcţii şi
teren, a fost retrocedat prin Decizia Comisiei Speciale de Retrocedare de pe lângă
Guvernul României, beneficiar fiind Fundaţia Caritatea din Bucureşti. Motivat de
acest aspect, se solicită Consiliului Local al municipiului Moineşti măsuri în
vederea identificării unui alt imobil în care să-şi desfăşoare activitatea în condiţii
optime Judecătoria Moineşti. Totodată, Tribunalul Bacău ne transmite Decizia nr.
2659/07.03.2012 prin care se retrocedează în natură Fundaţiei Caritatea imobilul
compus din construcţii şi teren în care funcţionează Judecătoria Moineşti.
Având în vedere cele de mai sus, vă solicităm domnilor consilierilor locali
propuneri în vederea identificării unui alt imobil necesar desfăşurării în condiţii
optime a activităţii Judecătoriei.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am primit vizita Preşedintei Tribunalului
Bacău, d-na Maria Munteanu care a solicitat sprijin pentru a găsi o nouă locaţie
pentru Judecătoria Moineşti. Decizia de retrocedare este definitivă şi executorie şi
trebuie neapărat ca autorităţile locale să găsească o soluţie. Imobilul solicitat la
retrocedare a fost proprietatea Comunităţii Israelite din Moineşti şi în el a funcţionat
Şcoala Primară Mixtă Iraelito-Română Moineşti.
Este foarte important ca Judecătoria să funcţioneze în continuare, întrucât
aduce oameni în Moineşti, care cumpără, folosesc mijloacele de transport şi implicit
aduc venituri municipiului Moineşti. Pe moment actualul proprietar şi-a dat acceptul
ca Judecătoria să funcţioneze în acelaşi sediu, dar este necesară o soluţie definitivă.
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A avut loc o rundă de discuţii cu conducerea Tribunalului Bacău şi personal a
promis că va găsi o soluţie. Rog pe domnii consilieri să facă propuneri.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: Pentru identificarea unui spaţiu sau
construirea unui spaţiu nou?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Putem lua în calcul ambele variante.
Spaţiul actual este impropriu pentru funcţionarea corespunzătoare a Judecătoriei în
viitor. Atunci când a fost deschisă, spaţiul satisfăcea oarecum necesităţile, dar în
prezent volumul de activitate este mult mai mare.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Care este poziţia doamnei preşedinte a
Tribunalului Bacău?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Doamna preşedintă a Tribunalului Bacău,
inclusiv Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean ne solicită să găsim un spaţiu.
Tot la acest punct am anexat Decizia civilă nr. 19/2012 a Curţii de Apel Bacău prin
care a fost respins ca nefondat apelul declarat de Municipiul Moineşti împotiva
Sentinţei Tribunalului Bacău prin care s-a cerut admiterea cererii şi rezilierea
contractului de vânzare-cumpărare pentru Baza de tratament. Acest lucru ar putea
duce la soluţia ca această clădire să fie luată în calcul pentru rezolvarea problemei
Judecătoriei. Noi am formulat apel la Inalta Curte, probabil vom primi termen şi ar
fi o variantă pe care putem să o discutăm. Am rezolva două lucruri: primul ar fi să
finalizăm acea construcţie atât cât va permite evaluarea şi al doilea, situaţia despre
care discutăm, respectiv sediul Judecătoriei. Vă solicit dacă aveţi şi alte propuneri.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: Care este statutul juridic al acestei
clădiri?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este proprietate privată. Mă gândesc dacă
ar fi posibilă o expropriere pentru cauză de utilitate publică.
Domnul consilier Spătaru Eugen cere explicaţii cu privire la acţiunea
judecătorească: ce am cerut?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Anularea contractului de vânzarecumpărare pe motiv că nu au fost preluate condiţiile din Caietul de sarcini în
contract şi termenele de finalizare a obiectivului. Instanţa a motivat că nu poate
interveni într-un contract între părţi întrucât a fost dorinţa acestora şi dacă am o
problemă să mă îndrept împotriva semnatarilor. Actualul proprietar şi-a exprimat
disponibilitatea de a vinde şi ne-a făcut cunoscut despre cheltuielile avute.
Domnul consilier Manolache Ionică: Şi-a plătit obligaţiile financiare la
bugetul local, dacă tot ne-a făcut cunoscute cheltuielile?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu au fost preluate condiţiile din Caietul
de sarcini aşa cum prevede pocedura. Se face contractul în formă notarială care se
semnează de părţi. Ori, când s-a mers la notar a uitat să mai preia obligaţiile din
Caietul de sarcini.
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Doamna Ladaru Daniela: Au fost trecute numai o parte, dacă nu se treceau
deloc, atunci ne-am fi putut lega de această situaţie care ne-ar fi putut aduce câştig
de cauză.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: Şi acum îşi oferă disponibilitatea
de a vinde?
Domnul director economic Chirea Gheorghe: Dacă noi am fi dispuşi, am
putea trata un preţ rezonabil.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am supus atenţiei dvs. pentru a pleca pe un
drum să începem o negociere, o evaluare, sau o expropriere.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Această clădire este urâtă şi trebuie făcut
ceva cu ea.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Ea va intra în domeniul public al
municipiului Moineşti şi sunt soluţii pe care noi le-am mai discutat acum trei ani
când A.N.L. s-a oferit să preia şi să finalizeze o parte din clădire dar numai cu
condiţia să fie în domeniul public. Putem da în administrare Ministerului Justiţiei,
dar tot respectând condiţia de a se afla în domeniul public, pentru sediul
Judecătoriei Moineşti. Deocamdată nu putem propune Ministerului Justiţiei pentru
că nu dispunem de acestă clădire. Chestiunea este foarte delicată în abordare şi de
aceea o supun atenţiei dvs.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: Construcţia trebuie expertizată
pentru a vedea ce utilitate poate primi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu cred că ar fi oportun să facem o
cheltuială publică, respectiv o expertiză pe un obiectiv privat.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Poate un proiect cu fonduri europene
pentru un obiectiv de interes local.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu ştiu în ce măsură putem invoca
interesul public local ca să promovăm o acţiune de trecere în patrimoniu.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Staţiune turistică, aplicând regula paşilor
mărunţi se va ajunge aici.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Referitor la acest aspect, Moineşti-ul nu se
încadrează în cerinţele cerute pentru a fi declarat staţiune. Am făcut demersuri,
domnii Cetăţeni de onoare ai municipiului Moineşti, dl. profesor Puiu Nistoreanu şi
dl. doctor Romeo Dumitrescu ne-au ajutat în această problemă, încercăm să atingem
măcar limita unei staţiuni de interes local. Dar primul lucru pe care-l putem face
este să atingem numărul locurilor de cazare necesare. În Moineşti nu avem asigurat
acest număr. La momentul actual cred că sunt în jur de 80 de locuri de cazare, ceea
ce este foarte puţin raportat la numărul de locuitori, nu la anvergura pe care dorim
să o dăm municipiului nostru ca staţiune.
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Domnul consilier Botezatu Sorin: Care este soluţia de a atinge acest
obiectiv, de a fi staţiune de interes local?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Să se construiască pensiuni, să se
investească în spaţii de cazare. Trebuie să depăşim numărul minim de 120 de locuri,
poate în viitor se va mai construi.
Rog pe domnii consilieri ca până la celelalte şedinţe dacă aveţi propuneri,
idei, sugestii, să veniţi să le discutăm şi într-o şedinţă viitoare să venim cu un
proiect de hotărâre.
Domnul consilier Ilie Vasile: Să le dăm o şcoală liberă, să o amenajeze,
până preluăm hotelul.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu putem să le oferim orice fel de spaţiu,
această instituţie are arhivă, spaţii speciale pentru muniţie, pentru deţinuţi, nu poate
funcţiona într-o şcoală. Dacă discutăm de teren, construcţia poate dura minim 4 ani.
Avem experienţa sediului Parchetului, am găsit în 2008, când am venit în Primărie,
terenul dat în folosinţă, au trecut 4 ani şi abia anul acestea s-a organizat licitaţia.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Cu noul proprietar s-a încercat o
negociere de preţ?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu, pentru că nu am avut o astfel de
împuternicire, dumnealui a spus că este dispus să vândă pentru că nu-l mai
interesează investiţia la Moineşti. L-am întrebat care a fost scopul achiziţionării şi
mi-a spus că a avut un investitor privat care ar fi fost dispus să finalizeze
construcţia. A mai spus că a pierdut acest investitor pentru că l-am dat noi în
judecată, nu că de fapt s-a prăbuşit piaţa imobiliară.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: La sediul Judecătoriei mă refer, dacă
noul proprietar nu ar accepta o variantă de vânzare.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este vorba de Asociaţia Caritatea care se
ocupă de toate problemele evreilor din România.
Punctul 24 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Adresa nr. 2406/22.08.2012 a Federaţiei Române de Fotbal.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă dă citire adresei
Federaţiei Române de Fotbal, material aflat la dosar.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: După cum ştiţi Clubul Sportiv Moineşti are
mai multe secţii, printre care şi secţia de fotbal. Echipa de fotbal, după un parcurs
foarte bun în anii anteriori, anul acesta a promovat în Liga a III-a (divizia C).
Federaţia Română de Fotbal a dat un termen în care cluburile de drept public să fie
tranformate în cluburi de drept privat. Am aflat de câteva săptămâni despre această
prevedere a Federaţiei, am solicitat în scris, astăzi a venit răspunsul, eu mi-am
persmis şi le-am făcut scrisoare prin care l-am asigurat pe dl. director juridic că
facem toate demersurile pentru a îndeplini condiţiile cerute de Federaţie cu privire
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la cluburile private dar, totodată, avem în vedere şi respectarea legislaţiei cu privire
la instituţia publică, a cluburilor de drept public, aşa cum a fost el înfiinţat. Avem
Hotărârea Consiliului local de înfiinţare a Clubului sportiv de drept public, aflat în
subordinea Consliului local. Va trebui să se înfiinţeze un club privat care să se
înscrie cu jucătorii pe care îi avem la clubul de drept public. Clubul de drept public
rămânând să administreze baza sportivă şi celelalte secţii ca să poată primi finanţare
de la Consiliul local, iar acest club privat să poată continua parcursul în Liga a III-a
a echipei de fotbal. Eu văd lucrurile strict pe partea administrativă ca să rămână
bunurile la clubul de drept public, iar clubul privat să angajeze jucătorii şi să
managerieze activitatea jucătorilor şi, bineînţeles, activitatea echipei de fotbal. Este
important şi pe mâna cui încape această echipă pentru că acest club privat să
gestioneze drepturile jucătorilor şi transferurile lor.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Se ştie că aceste cluburi mici nu
aduc venituri.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: O variantă ar fi să se înfiinţeze un club
privat în care Consiliul local ar fi acţionar, dar nu majoritar (49,99%), restul partea
privată. Atunci când are un beneficiu, acesta se împarte. Problema este să găsim
investitorul privat. Când am gândit acest club în 2009, am scris în expunerea de
motive despre necesitatea şi utilitatea faptului de a avea un loc pentru a practica
mişcare şi sport. Am ajuns la un anumit nivel, decizia va fi clară, ori facem acest
parteneriat ca să continue performanţa la nivel de liga a III-a, ori facem un pas
înapoi în liga a IV-a. Alocarea sumelor de bani se face per total club, iar acesta face
bugetul pe secţii. Secţia de fotbal de la nivelul ligii a III-a va trebui dusă la clubul
privat, celelalte secţii să rămână în continuare la clubul de drept public. Dacă aveţi
propuneri, sugestii, vă rog să veniţi să le discutăm. Trebuie găsite persoane care
sunt pasionate de această activitate şi ar fi dispuse să investească şi să preia ceva
gata pregătit, o echipă de liga a III-a în parteneriat cu Primăria Moineşti.
Domnul
Panovschi. În
izvoarele. Este
noi, Consiliul
Comăneşti.

consilier Manolache Ionică: Am mai discutat de fântâna lui
urma lucrărilor executate de Hidroconstrucţia au fost deviate
păcat ca aceste izvoare să nu fie amenajate, au apă foarte bună, iar
local, să facem această amenajare. Am văzut ceva frumos la

Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem cuprinsă în cadrul proiectului de
promovare turistică a municipiului Moineşti amenajarea celor două parcări de la
limita cu oraşul Comăneşti de pe DN 2G. Din păcate firma care a câştigat licitaţia
pentru amenajare nu a mai vrut să continue lucrarea. Am scos iar la licitaţie,
procedura este în desfăşurare.
Domnul consilier Manolache Ionică: Cine a cosit partea de drum până la
Văsâieşti, pe partea dreaptă, s-a oprit exact la intrarea veche în Moineşti. Trebuie
continuat, parcarea de acolo este plină de vegetaţie uscată. Referitor la chioşcurile
de presă dezafectate, trebuie ridicate, arată rău.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Firma este în lichidare, nu ai cu cine vorbi.
Am putea să le mutăm, dar ne trebuie macara, platformă. În momentul în care vom
găsi o locaţie pentru depozitare, le vom ridica.
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Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Trebuie să mai
înaintăm o notificate lichidatorului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Pe ordinea de zi trebuia să mai avem un
material referitor la câinii fără stăpân, dar am considerat că nu era suficient de
pregătit. Între timp ne-am mai documentat, fiind serviciu public va trebui să
pregătim caiet de sarcini şi alte documentaţii pentru concesionare. Lucrăm la
material, sperăm ca luna viitoare să-l avem pe ordinea de zi.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Pe strada T. Vladimirescu, în zona
centrală, avem două treceri de pietoni, mă refer la cea de la farmacie şi cea din
dreptul florăriilor. Nu ar putea fi mutată una, ceva mai încolo, pentru că următoarea
este tocmai la librărie (fostul magazin Argintaru)?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Numărul trecerilor de pietoni de pe axul
principal, de la Select până la fostul magazin Argintaru, este deja prea mare pentru
distanţa parcursă, ca şi conducător auto nu apuci să treci de semafor că dai de o
trecere de pietoni, apoi alta. Poliţia rutieră ne-a răspuns că sunt prea multe şi se
circulă foarte greu pe strada principală. O să identificăm o anumită zonă, pe o
latură, pentru a amplasa nişte jardiniere ca să nu mai sară pietonii, pentru că s-a
produs şi un accident mortal. Trotuarul este îngust, blocurile sunt foarte aproape de
stradă, nu avem spaţii verzi aşa cum trebuie.
Domnul consilier Ilie Vasile: Programul manifestărilor culturale „Zilele
municipiului Moineşti 2012”, să fie afişat în locuri vizibile.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În fiecare an facem afişe pe care le
amplasăm la afişierele primăriei, mai nou avem staţiile de autobuz pe care le-am
finalizat şi care au prevăzute panouri de afişaj. Vă invităm să fiţi alături de noi la
toate activităţile începând de joi 6 septembrie şi până duminică seara la final.
Programul în detaliu cred că va fi gata la începutul săptămânii viitoare.
Domnul consilier Ilie Vasile: Joi, în prima zi, voi lansa un volum de poezii
şi vă invit de pe acum să participaţi. Voi avea musafiri de la Iaşi, Neamţ, Oneşti.
Este o carte care sper să vă placă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă propun ca şedinţa viitoare să o ţinem în
penultima joi din luna septembrie.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 23.08.2012, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER VIERU VALENTIN

Red. Ch.N./1 ex.

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

