CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 23.10.2014, 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 23.10.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1835/17.10.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi toţi cei 19 consilieri
locali.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 24.09.2014 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 24.09.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 24.09.2014, cu 19 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Pentru buna desfăşurare a şedinţelor
Consiliului Local al municipiului Moineşti, potrivit art. 35 din Legea nr. 215/2001
şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Moineşti, trebuie ales un nou preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă
de trei luni. Comisia economică a propus pe domnul consilier Apostu Radu. Dacă
aveţi şi alte propuneri.
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Nefiind alte propuneri şi ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate,
supun la vot Proiectul de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni cu
propunerea Comisiei economice.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului
Moineşti, pentru o perioadă de trei luni, domnul consilier Apostu Radu, cu 19 voturi
pentru.
Domnul consilier Apostu Radu, 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 24.09.2014.
2. Proiect de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului
Moineşti la data de 30.09.2014.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Moineşti nr. 135 din 27.11.2013 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău pentru anul 2014.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă constând în
material lemnos pentru foc unor familii defavorizate din municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind transformarea unor funcţii vacante existente în
structura aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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 23.10.2014, cu 19 voturi
pentru.
Punctele 1şi 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor municipiului Moineşti la data de 30.09.2014.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela, 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, 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, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
municipiului Moineşti la data de 30.09.2014, cu 19 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela, 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.
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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, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 135 din
27.11.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului
Moineşti, judeţul Bacău pentru anul 2014.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela, 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, 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, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 135 din 27.11.2013 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău pentru
anul 2014, cu 19 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă constând în material lemnos pentru foc unor familii defavorizate
din municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela, 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, 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,
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Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
constând în material lemnos pentru foc unor familii defavorizate din municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind transformarea
unor funcţii vacante existente în structura aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela, 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 completat, 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 completat, 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, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea de completarea cu un post de şofer în cadrul
Direcţiei de Utilităţi Publice.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind transformarea unor funcţii vacante
existente în structura aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti,
cu 19 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 108 din
24.09.2013.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela, 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 şi propun pe domnul
consilier Nimerciag Ioan membru în Consiliul de administraţie la Colegiul Tehnic
„Grigore Cobălcescu” şi pe domnul consilier Irimia Dumitru membru în Consiliul
de administraţie la Liceul Teoretic „Spiru Haret”.
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, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerile Comisiei juridice.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind transformarea unor funcţii vacante
existente în structura aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti,
cu 19 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Botezatu Sorin: În zona hotelului vechi s-au înmulţit
câinii fără stăpân. Sunt şi mici şi mari, trebuie strânşi.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Vom trimite o persoană pentru
autorizare de portarmă. Vom acţiona marţi, săptămâna viitoare.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Am aprobat, într-o şedinţă anterioară,
acordarea cu titlu gratuit a unui spaţiu pentru Crucea Roşie. Sunt persoane care vor
să lucreze.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Încă nu au deschis punct de lucru la
Moineşti. Vom lua legătura cu domnul preşedinte să vedem care este situaţia ca să-l
deschidă cât mai repede. Schemă de personal nu cred că vor avea, dar va fi un
coordonator pe zona Moineşti.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Cetăţenii din Lucăceşti întreabă cum se
pot racorda la reţeaua de canalizare.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Încă nu este funcţională până când
nu se modernizează Staţia de epurare din Găzărie. Lucrarea a fost adjudecată la
pachet cu proiectarea. Acum se lucrează la proiectul tehnic.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În primăvara anul 2015 vor demara
lucrările şi sperăm că până la sfârşitul anului să finalizeze lucrarea.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Canalizarea este realizată până la
căminul multiplu la care se va branşa fiecare locuinţă pe cheltuiala proprietarului.
Căminul multiplu se află la limita proprietăţii. Cine doreşte branşarea se va adresa
cu o cerere la S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În luna august am aprobat Regulamentul
de amplasare a mijloacelor de publicitate cu reguli generale în conformitate cu
Legea nr. 50/1991 şi reguli specifice. S-au emis nişte înştiinţări prin oraş la
persoanele cu firme. Practic nu li s-a explicat ce au de făcut ca să intre în legalitate.
Personalul care merge cu înştiinţarea trebuie instruit ca să poată da informaţii. Am
fost întrebat dacă vin la avizare, cât îi costă? Nu am ştiut ce să răspund.
Domnul Arhitect şef Ghervan Cătălin: Vom reveni la adresă cu detalii. Cei
care au venit la primărie au primit informaţiile necesare.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Referitor la iluminatul public, aseară
exceptând strada T. Vladimirescu, tot oraşul era în beznă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Lucrarea s-a încheiat, au fost probleme la
punctele de transformare.
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Domnul consilier Talpău Sorin Ciprian: Strada George Enescu nu este
prinsă în programul de salubrizare a municipiului Moineşti, mă refer la zona până la
liceu.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu este predată. Trimitem noi beneficiari
de ajutor social ca să facă curăţenie.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Tomberoanele de pe Martir Horia trebuie
ridicate mai des.
Domnul consilier Talpău Sorin Ciprian: Microbuzele care efectuează
transportul local nu trec prin staţia amenajată de la marketurile LIDL şi Penny. Eu
am propus, dar ei nu respectă.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Este prinsă acum în documentaţie,
licitaţia serviciului de transport local este în desfăşurare.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Trebuie făcut curat pe strada M.
Sadoveanu.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: S-au cărat trei maşini dar nu s-a
mai putut intra. Vom acţiona cât se poate de repede.
Domnul consilier Ilie Vasile: Ne puteţi informa ce structură politică are
acum Consiliul Local?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Rog pe d-na Secretar să ne prezinte situaţia
depusă la Instituţia Prefectului.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Structura politică a Consiliului L
ocal funcţie de solicitările depuse conform O.U.G. nr. 55/2014, este
următoarea:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Apartenenţa
politică la
10.06.2012

Apartenenţa
politică conform
OUG nr. 55/2014

1. ILIE VIOREL

Primar

P. C.

P. C.

2. VIERU VALENTIN

Viceprimar

P. N. L.

P. C.

3. APOSTU RADU

Consilier local

P. C.

P. C.

4. BOTEZATU SORIN

Consilier local

P. S. D.

P. S. D.

5. BUSUIOC IULIAN

Consilier local

Independent

Independent

6. CHIREA MIHAELA

Consilier local

P. S. D.

P. S. D.

7. COJOCARU FLORINEL

Consilier local

P. E. R.

P. S. D.

8. ENEA PAVEL IULIAN

Consilier local

P. S. D.

P. S. D.

9. ILIE VASILE

Consilier local

P. P. – D.D.

P. P. – D.D.

10. IRIMIA DUMITRU

Consilier local

P. P. – D.D.

P. P. – D.D.

11. LADARU DANIELA

Consilier local

P. N. L.

P. C.
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12. MANOLACHE IONICĂ

Consilier local

P. C.

P. C.

13. NIMERCIAG IOAN

Consilier local

P. N. L.

P. C.

14. PASCALINI NINI ALEXANDRU

Consilier local

P. P. – D.D.

P. C.

15. ROMAŞCANU MIRCEA

Consilier local

P. P. – D.D.

P. C.

16. SANDU TEODOR

Consilier local

P. C.

P. C.

17. SPĂTARU EUGEN

Consilier local

P. S. D.

P. S. D.

18. TALPĂU SORIN-CIPRIAN

Consilier local

P. E. R.

P. N. L.

19. TINCU LILIANA ANGELA

Consilier local

P. C.

P. C.

20. VASCAN ŞTEFAN CEZAR

Consilier local

P. N. L.

P. N. L.

21. PARASCAN MIRCEA

Supleant

P. N. L.

P. C.

22. RUSĂI NECULAI

Supleant

P. N. L.

P. C.

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Apostu Radu, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 23.10.2014, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER APOSTU RADU

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

