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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 24.01.2013, 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 24.01.2013.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 43/17.01.2013 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Sandu Teodor şi Talpău Sorin Ciprian.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directorii şi şefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti, domnul ing. Cehan Bogdan – director S.P.A.S. Moineşti şi
reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 13.12.2012 şi procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 07.01.2013 au fost afişate pe pagina web www.moinesti.ro, la
sediul Primăriei şi au fost puse la dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi
analizate în cadrul şedinţelor de comisie şi rezolvate cu eventualele obiecţiuni şi,
având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu
privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 13.12.2012.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 13.12.2012, cu 17 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 07.01.2013.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 07.01.2013 cu 17 voturi
pentru.
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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. Vă rog să faceţi propuneri.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Propun pe doamna consilier Chirea
Mihaela să fie preşedinte de şedinţă pe următoarele trei luni.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Mai sunt şi alte propuneri?
Nefiind, supun la vot propunerea domnului consilier Enea Pavel Iulian.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă, pentru următoarele trei luni, să fie
doamna consilier Chirea Mihaela, cu 17 voturi pentru.
Doamna consilier Chirea Mihaela, 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 13.12.2012.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data 07.01.2013.
3. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de
execuţie a lucărilor pe domeniul public şi privat al municipiului Moineşti şi de
intervenţie în caz de avarie la reţelele tehnico-edilitare.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează
îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti
pentru anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan
Urbanistic Zonal şi a Regulamentului aferent pentru obiectivul „Ansamblu locuinţe
unifamiliale, împrejmuire şi racorduri la utilităţi”, str. Nicolae Bălcescu, municipiul
Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de
interes local pe anul 2013, prestate de beneficiarii de ajutor social.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren în suprafaţă de
160 mp în vederea executării lucrării de proiectare „Lucrări la LEA jt PTCZ 10
Moineşti, judeţul Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr.
1/07.01.2013 pentru modificarea Hotărârii nr. 53/29.05.2012 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti pentru anul 2013,
urmare a H.G. nr. 1309/27.12.2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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10. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
136/23.11.2012 privind stabilirea chiriilor pentru spaţiile şi terenurile aparţinând
domeniului public şi privat al municipiului Moineşti şi instituirea altor taxe, pentru
anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind reducerea chiriei pentru spaţiile ocupate de
comercianţi din Piaţa agroalimentară din municipiul Moineşti, judeţul Bacău,
afectaţi de lucrările de investiţii care se execută în imediata apropiere.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
AMENAJARE PLATFORMĂ BETONATĂ ÎN INCINTA SPITALULUI
MUNICIPAL DE URGENŢĂ MOINEŞTI – faza S.F. şi a indicatorilor tehnicoeconomici, proiect nr. 39/GCP/2012, proiectant: S.C. GRUP CONSULT PROIECT
S.R.L. Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
94/19.12.2008 privind aprobara vânzării prin licitaţie publică deschisă a spaţiului
pentru prestări servicii, situat în municipiul Moineşti, str. Cpt. Zăgănescu, nr. 26,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unei
suprafeţe de 14,25 mp teren aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti,
adiacent apartamentului 2, bloc B10, strada Tudor Vladimirescu, în vederea
extinderii.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea radierii unor poziţii din inventarul
domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului
Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat de Hotărârea Guvernului României nr.
1347/2001.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr.
79/1999 şi aprobat de Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Informare privind lucrările efectuate în cursul anului 2012, pe păşunea ce
aparţine domeniului privat al municipiului Moineşti.
18. Raport anual privind finanţările nerambursabile acordate în anul 2012 în
baza Legii nr. 350/2005.
19. Propunere privind evaluarea performanţelor profesionale a Secretarului
municipiului Moineşti pentru anul 2012.
20. Informare cu privire la solicitarea lichidatorului judiciar a S.C. PREST
SERV S.A. Moineşti A.P.I. GRUP SPRL pentru amendarea Consiliului Local al
municipiului Moineşti şi a Primarului municipiului Moineşti privind executarea
Sentinţei Civile nr. 360/13.04.2011 a Tribunalului Bacău, Dosar nr. 7349/110/2012.
21. Diverse.

4

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 24.01.2013, cu 17 voturi
pentru.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Punctele 1, 2 şi
3 au fost parcurse, se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucărilor pe domeniul public şi
privat al municipiului Moineşti şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele tehnicoedilitare.
Doamna consilier Chirea Mihaela, 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 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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
condiţiile de execuţie a lucărilor pe domeniul public şi privat al municipiului
Moineşti şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele tehnico-edilitare, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi
înfrumuseţare a municipiului Moineşti pentru anul 2013.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice: Aduc
din nou în atenţie problema spaţiilor nefolosite aflate în proprietatea unor societăţi
comerciale, asociaţii, care nu se preocupă de întreţinerea lor; mă refer la cel de la
Văsâieşti, cel de la Hangani, de pe Luncă şi la o serie de spaţii din oraş aparţinând
SC METEX Galaţi sau altor societăţi. De ani de zile sunt în acestă stare, să-i
notificăm şi dacă nu se conformează, să găsim o modalitate prin care să-i obligăm
să respecte standardele de înfrumuseţare şi gospodărire a municipiului Moineşti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: În
programul de măsuri este prevăzută efectuarea de controale în vederea prevenirii
depozitării deşeurilor în locuri nepermise. Trebuie întensificate aceste controale şi
persoanele depre care se ştie că fac acest lucru să fie avertizate în scris.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Direcţia Poliţia Locală împreună
cu Direcţia de utilităţi Publice monitorizează atât prin sistemul de supraveghere
video cât şi prin patrule pentru depistarea depistarea celor care depozitează gunoi în
jurul zonelor special amenjate.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Mă refer la
cartiere.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Domnul Constantin Toma – şef
Serviciu Administrarea Domeniului Public şi Privat are un grafic cu persoanele
beneficiare de ajutor social care trebuie să presteze acţiuni, pe cartiere. Vor fi
depistaţi de Poliţia locală cei care depun gunoiul în jurul platformei special
amenajate, altul decât cel menajer. Chiar ieri s-a aplicat o sancţiune la SC DIPETY
pentru că a umplut containerul cu deşeuri provenite de la microbuze.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice:
Trebuie să aibă container separat.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Da, pentru astfel de deşeuri.
Doamna consilier Tincu Liliana: Trebuie să aibă contract încheiat cu o
firmă specializată aşa cum avem noi, cabinetele medicale.
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Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Pe raza municipiului nu există nici
un alt loc de depozitare a acestor deşeuri, se transportă la Bacău, la depozitul
central. Toţi locuitorii din periurban vor primi containere speciale pentru compost
pe care-l vor amplasa în curte şi în fiecare an îl vor muta. Acest compost îl vor
folosi apoi pentru regenerarea terenului, ca îngrăşământ.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela 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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu radu,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri ce
vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului
Moineşti pentru anul 2013, cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului aferent
pentru obiectivul „Ansamblu locuinţe unifamiliale, împrejmuire şi racorduri la
utilităţi”, str. Nicolae Bălcescu, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
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Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei de urbanism pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism
Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului aferent pentru obiectivul „Ansamblu
locuinţe unifamiliale, împrejmuire şi racorduri la utilităţi”, str. Nicolae Bălcescu,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2013, prestate de beneficiarii
de ajutor social.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice 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, Tincu Liliana
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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi
lucrări de interes local pe anul 2013, prestate de beneficiarii de ajutor social, cu 17
voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A.,
asupra unui teren în suprafaţă de 160 mp în vederea executării lucrării de
proiectare „Lucrări la LEA jt PTCZ 10 Moineşti, judeţul Bacău”.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei de urbanism pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren în
suprafaţă de 160 mp în vederea executării lucrării de proiectare „Lucrări la LEA jt
PTCZ 10 Moineşti, judeţul Bacău”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 1/07.01.2013 pentru modificarea Hotărârii nr.
53/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului
Moineşti pentru anul 2013, urmare a H.G. nr. 1309/27.12.2012.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, 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.

9

Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la
Hotărârea nr. 1/07.01.2013 pentru modificarea Hotărârii nr. 53/29.05.2012 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti pentru anul
2013, urmare a H.G. nr. 1309/27.12.2012, cu 17 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 136/23.11.2012 privind stabilirea chiriilor pentru
spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului
Moineşti şi instituirea altor taxe, pentru anul 2013.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 136/23.11.2012 privind stabilirea chiriilor pentru spaţiile şi terenurile
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Moineşti şi instituirea altor
taxe, pentru anul 2013, cu 17 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind reducerea
chiriei pentru spaţiile ocupate de comercianţi din Piaţa agroalimentară din
municipiul Moineşti, judeţul Bacău, afectaţi de lucrările de investiţii care se
execută în imediata apropiere.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, 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
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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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: 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 din municipiul Moineşti, judeţul
Bacău, afectaţi de lucrările de investiţii care se execută în imediata apropiere, cu 17
voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice AMENAJARE PLATFORMĂ BETONATĂ ÎN
INCINTA SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ MOINEŞTI – faza S.F. şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 39/GCP/2012, proiectant: S.C. GRUP
CONSULT PROIECT S.R.L. Moineşti.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, 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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice AMENAJARE PLATFORMĂ BETONATĂ ÎN INCINTA
SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ MOINEŞTI – faza S.F. şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 39/GCP/2012, proiectant: S.C. GRUP
CONSULT PROIECT S.R.L. Moineşti, cu 17 voturi pentru,
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 94/19.12.2008 privind aprobara vânzării prin
licitaţie publică deschisă a spaţiului pentru prestări servicii, situat în municipiul
Moineşti, str. Cpt. Zăgănescu, nr. 26, judeţul Bacău.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei economice 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 Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 94/19.12.2008 privind aprobara vânzării prin licitaţie publică deschisă a
spaţiului pentru prestări servicii, situat în municipiul Moineşti, str. Cpt. Zăgănescu,
nr. 26, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
concesionării directe a unei suprafeţe de 14,25 mp teren aparţinând domeniului
privat al municipiului Moineşti, adiacent apartamentului 2, bloc B10, strada Tudor
Vladimirescu, în vederea extinderii.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a
unei suprafeţe de 14,25 mp teren aparţinând domeniului privat al municipiului
Moineşti, adiacent apartamentului 2, bloc B10, strada Tudor Vladimirescu, în
vederea extinderii, cu 17 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
radierii unor poziţii din inventarul domeniului public al municipiului Moineşti,
însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat de
Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001.
Doamna consilier Chirea Mihaela, 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 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 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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea radierii unor poziţii din
inventarul domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea
Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat de Hotărârea Guvernului
României nr. 1347/2001, cu 17 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
inventarului domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea
Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat de Hotărârea Guvernului
României nr. 1347/2001.
Doamna consilier Chirea Mihaela, 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 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 Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind completarea inventarului domeniului
public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti
nr. 79/1999 şi aprobat de Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001, cu 17
voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Informare privind lucrările efectuate în
cursul anului 2012, pe păşunea ce aparţine domeniului privat al municipiului
Moineşti.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Raport anual privind finanţările
nerambursabile acordate în anul 2012 în baza Legii nr. 350/2005.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Rog pe
d-na Ivaşcu Ramona să ne prezinte raportul.
Doamna ec. Ivaşcu Ramona, şef Birou Proiecte: În baza Legii nr. 350/2005
autorităţile publice acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de
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interes public. În anul 2012 au fost două sesiuni de acordare a finanţărilor
nerambursabile. În prima sesiune din luna martie au fost acordate sume în valoare
totală de 299.175 lei şi au beneficiat 6 instituţii de cult. A doua sesiune a avut loc în
luna octombrie beneficiind patru instituţii de cult din municipiul Moineşti, suma
totală fiind de 80.000 lei.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În bugetul pe care-l aprobaţi în fiecare an,
există un capitol în care se alocă o sumă pentru aceste proiecte. De aceea au fost
două sesiuni: în prima sesiune a fost alocată suma de 300.000 lei şi la o rectificare
ulterioară s-a alocat suma de 80.000 lei. În momentul când este aprobată o sumă la
acest capitol, Biroul Proiecte organizează sesiuni de depunere proiecte. În fiecare an
am locat sume instituţiilor de cult. Se pot depune proiecte şi pentru cultură, sport,
ONG-uri. Se prezintă o documentaţie (SF, proiect tehnic) şi se întocmeşte o cerere
de finanţare.
Domnul consilier Vasile Ilie: Pentru izolarea termică a Bisericii de la
pompieri trebuie depus un proiect?
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Ghidul solicitantului privind
regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local a fost aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 8/27.01.2011.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Propunere privind evaluarea
performanţelor profesionale a Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2012.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Evaluarea perfomanţelor
profesionale a Secretarului Unităţii Administrativ Teritoriale se realizează de către
Primar la propunerea Consiliului local. Raportul de evaluare este strict stabilit ca
format, conţinut, cerinţe de H.G. nr. 611/2008 iar Consiliul local este cel care
propune notarea, apoi ordonatorul principal de credite, adică Primarul, aprobă
calificativul. Până acum nu s-a mai făcut, dar toate au un început.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Practic această evaluare o facem d-nei
Dîrlău Marilena pe 6 luni, perioada în care a exercitat funcţia de Secretar al UAT. În
anul 2012 au fost trei persoane care au exercitat această funcţie. În continuare vă
prezint propunerile pentru evaluare, material semnat de preşedinţii şi secretarii
comisiilor Consiliului local. Raportul de evaluare cuprinde obiectivele, indicatorii
de performanţă şi criteriile de performanţă utilizate în evaluare, cât şi obiectivele
propuse în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea. Nota finală de
evaluare este 4,86, obţinând calificativul „foarte bine”. Acest sistem de evaluare
este pentru fiecare funcţionar public, şefii de compartimente, de servicii, de birouri,
avizează acest raport de evaluare al fiecărui funcţionar din subordine şi-l prezintă
primarului pentru aprobare.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
propunerea de evaluare a performanţelor profesionale a Secretarului municipiului
Moineşti pentru anul 2012, în forma prezentată.
Se aprobă Propunerea privind evaluarea performanţelor profesionale a
Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2012, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 20 de pe ordinea de zi: Informare cu privire la solicitarea
lichidatorului judiciar a S.C. PREST SERV S.A. Moineşti A.P.I. GRUP SPRL pentru
amendarea Consiliului Local al municipiului Moineşti şi a Primarului municipiului
Moineşti privind executarea Sentinţei Civile nr. 360/13.04.2011 a Tribunalului
Bacău, Dosar nr. 7349/110/2012.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În data de 14.01.2013 am primit citaţie de
la Tribunalul Bacău prin care lichidatorul judiciar API GRUP SPRL al S.C. PREST
SERV S.A. Moineşti cere o aplicare de sancţiuni conform art.24 din Legea
nr.554/2004 şi solicită instanţei de judecată amendarea Consiliul Local şi a
Primarului Mun. Moineşti, conform Legii contenciosului administrativ pentru
neexecutarea Sentinţei Civile nr. 360/2011 pronunţată la Tribunalul Bacău în
dosarul 8392/110/2010.
În fapt, la data când am primit această citaţie, am primit şi Sentinţa Civilă nr.
360/2011în care tribunalul Bacău hotărâşte că admite lipsa calităţii procesuale
pasive a UAT Moineşti şi respinge acţiunea faţă de această pârâtă, pentru lipsa
calităţii procesuale pasive. Admite, în parte acţiunea formulată de lichidatorul
judiciar API GRUP SPRL, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Moineşti.
Anulează Anexa 1 a H.C.L. nr. 51/27.05.2010 a Consiliului Local al municipiului
Moineşti. Obligă pârâtul Consiliul Local Moineşti să întocmească o altă anexă, în
care să includă doar bunurile ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului
Moineşti. Respinge cererea privind anularea art.2 din Hotărârea nr.51/2010 a
Consiliului Local Moineşti, ca nefondată. Definitivă. Cu recurs în 15 zile de la
comunicare.
Hotărârea nr. 51/2010 a Consiliului Local Moineşti este hotărârea prin care se
retrage dreptul de administrare asupra bunurilor din domeniul public şi privat al
municipiului Moineşti cuprinse în Anexa nr.1.
Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2010, cel incriminat de
instanţă, are două aliniate: alin. (1) prevede: „Se aprobă retragerea dreptului de
administrare al SC PREST SERV SA Moineşti asupra bunurilor ce aparţin
domeniului public şi privat al municipiului Moineşti.”
Alin. (2) prevede „Datele de identificare a bunurilor sunt prezentate în
Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Hotărârea dată de instanţă la care face referire domnul lichidator judiciar şi
cere amendarea noastră, spune că anulează Anexa nr. 1 care este aprobată la alin.(2)
din Art.2 al Hotărârii nr. 51/2010. Dar, pe de altă parte, spune că respinge cererea
privind anularea art.2, adică art.2 rămâne în vigoare.
Atâta timp cât se menţine Art.2, acesta rămâne valabil în integrum fără să se
facă precizarea în care să spună că se respinge cererea de anulare a acestui articol
sub rezerva modificării anexei şi în ce mod se poate efectua această modificare;
acesta este primul aspect.
Al doilea aspect: în cazul în care se anulează Anexa nr.1, Consiliul Local
aprobă o altă anexă. Consiliul Local al municipiului Moineşti a aprobat Anexa nr. 1
la H.C.L. nr. 51/2010 în conformitate cu evidenţele financiare şi cu inventarul
bunurilor ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al municipiului
Moineşti. Atâta timp cât lichidatorul nu a prezentat în instanţă nişte documente de
natură să precizeze proprietatea bunurilor invocate în acea anexă sau pe care dintre
ele trebuie să le eliminăm din domeniul public sau privat al municipiului Moineşti,
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instanţa nu a stabilit aceste bunuri. Numai identificândule, vom putea da o hotărâre
care să fie conformă cu această sentinţă civilă. Până atunci nu se poate iniţia un alt
proiect de hotărâre pentru scoaterea din domeniul public a unor bunuri. Nu există
temeiul legal să fie radiate unele bunuri şi să rămână celelalte.
Vă repet, noi, atât Consiliul Local cât şi Executivul, suntem datori să apărăm
bunurile din domeniul public şi privat ale municipiului, până când o instanţă sau
altcineva va face dovada proprietăţii acelui bun. În acel moment trebuie să luăm act
şi să facem acea modificare.
Acum nu ştim la ce bunuri face referire domnul lichidator, nu ne-a înaintat în
scris nouă şi nici instanţei o listă în care să precizeze că din Anexa nr.1 de la poziţia
x, y, z sunt bunurile pentru care face dovada proprietăţii. În momentul în care o să
avem acea hotărâre sau solicitare din partea domniei sale însoţită de documente
justificative, vom putea face demersuri.
Dau citire informării pe care doamna consilier juridic Cojocaru Mirela a
prezentat-o. În preambul prezintă ceea ce v-am spus adineauri, apoi spune
următoarele: „întrucât instanţa a respins capătul de cerere privind anularea art. 2 din
H.C.L. nr. 51/2010, respectiv alin.(1) în care se aproba retragerea dreptului de
administrare al S.C. PREST SERV S.A. asupra bunurilor ce aparţin domeniului
public şi privat al municipiului Moineşti şi alin.(2) prin care este menţionat că
datele de identificare a bunurilor sunt prezentate în Anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre şi, întrucât la alin.(3) din dispozitivul Sentinţei
Civile nr. 360/13.04.2011, anulează aceeaşi anexă din art.2, articol care este în
vigoare, iar la alin.(4) din aceeaşi hotărâre obligă Consiliul Local Moineşti să
întocmească o altă anexă, constatăm că dispozitivul sentinţei conţine dispoziţii
contrare ce nu pot fi aplicate.
Totodată, în eventualitatea în care instanţa hotărăşte asupra modificării
Anexei nr. 1 din H.C.L. 51/2010, solicităm domnului lichidator judiciar să ne
comunice în mod expres la ce bunuri face referire.”
În sentinţă nu sunt identificate aceste bunuri, instanţa nu s-a pronunţat în
acest sens.
Această informare împreună cu întâmpinarea şi cu celelalte documente au
fost depuse la instanţă, termenul de judecată este pe data de 28.01.2013.
Vom informa Consiliul local faţă de dispoziţiile instanţei referitor la ceea ce
noi am constatat în sentinţa dată de Tribunalul Bacău şi cum interpretează punctul
nostru de vedere.
Avem şi alte probleme legate de lichidarea S.C. PREST SERV S.A., avem
multe procese pe rol deschise de lichidatorul judiciar. Obiectul lui de activitate este
să valorifice bunurile aflate în patrimoniul acestei societăţi pentru a o lichida. Ori
dumnealui nu a făcut nici un demers în acest sens, dar a acţionat în judecată
Consiliul local şi UAT Moineşti.
Faţă de cele prezentate, Executivul a iniţiat o procedură de inventariere a
tuturor bunurilor aparţinând domeniului public şi domeniului privat al municipiului
Moineşti, urmând ca în urma precizărilor transmise de către instanţă să efectuăm o
modificare a inventarului domeniului public şi domeniului privat a municipiului
Moineşti, dacă vor fi identificate bunuri pentru care se stabileşte un alt proprietar.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: S-a prezentat un executor
judecătoresc pentru a pune în executare o Hotărâre judecătorească privind
autoscara. În această hotărâre nu erau cuprinse datele de identificare ale acestui
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autovehicol. Drept dovadă a întocmit un proces-verbal în lipsa noastră, a încercat să
pună martori pe jandarmi care au refuzat, pe care l-a înaintat domnului lichidator
judiciar. Drept urmare, am depus o plângere la Camera Executorilor Judecătoreşti
Bacău de la care nu am primit până acum nici un răspuns.
Punctul 21 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Vreau să vă aduc în atenţie Staţia de
epurare care poluează Tazlăul, ce facem cu ea? S-a depus un strat de 10-15 cm de
mâl cu diverse deşeuri. Degeaba facem noi toate celelalte dacă nu apărăm sănătatea
oamenilor. Ştim că este un proiect la nivel judeţean cu fonduri importante, dar
trebuie să ne facem auziţi pentru a rezolva această problemă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: După cum ştiţi, municipiului Moineşti în
cadrul masterplanului de apă şi canalizare îi este alocată suma de aprox. 19 milioane
euro. Această sumă este împărţită pe trei categorii de lucrări: extindere reţea de
canalizare, extindere şi înlocuire reţea apă potabilă şi cea mai importantă sumă de
aprox. 12 milioane euro este prevăzută pentru construire staţia de epurare Moineşti
Sud (Văsâieşti) şi pentru retehnologizarea şi extinderea Staţiei de epurare Moineşti
Nord (Găzărie). Aceste trei categorii de lucrări se află în diverse stadii. Pentru
reţeaua de canalizare s-a semnat contractul de execuţie cu SC Hidroconstrucţia
S.A., chiar ieri am avut o întâlnire cu reprezentanţii acestei societăţi la primărie
legat de compatibilitatea acestui proiect cu cele pe care noi le desfăşurăm pe străzile
unde ei vom interveni. Este vorba de străzile Lucăceşti, Cpt. Zăgănescu, M.
Eminescu, acolo unde avem lucrări în desfăşurare şi unde vor trebui să intervină cu
lucrările de canalizare.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Acest proiect a fost întocmit
înainte de a accesa noi fondurile europene pentru Proiectul de Integrare şi
Dezvoltare Urbană PIDU. Acum se lucrează la modificări, s-au depalsat în teren,
urmând ca pe 4 februarie să ne întâlnim aici cu reprezentanţii firmei constructoare
de la străzi cât şi cu reprezentanţii SC Hidroconstrucţia SA şi CRAB pentru
modificări.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Din a treia categorie de lucrări fac parte
staţia de epurare Moineşti Sud care se află în licitaţie şi o rog pe d-na ing. Petecuţă
Iustina să mai verifice stadiul. Reţeaua de apă şi de canalizare se află în
administrarea CRAB. Această problemă se va rezolva, nu ştim care ar fi prioritatea:
construirea staţiei noi sau extinderea celei existente. Cred că extinderea Staţiei de la
Găzărie pentru că deocamdată nu există reţeaua de canalizare pentru descărcare în
Staţia Moineşti Sud.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Consider că această problemă nu
suferă amânare. Este un focar de infecţie, deja se degajă un miros urât. Ce putem
face noi, Consiliul local şi dvs. ca primar să atenţionăm conducerea CRAB să
rezolve problema, să repare.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Putem transmite o adresă către CRAB în
care să le solicităm să verifice nivelul de descărcare a râului Tazlău, dacă se
încadrează în limitele prevăzute de lege. O rog pe d-na inspector Enea Daniela să
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întocmească această adresă întrucât este o problemă legată de protecţia mediului. În
al doilea rând vom face demersuri pentru urgentarea lucrărilor de retehnologizare a
staţiei de epurare. Sumele prevăzute sunt foarte mari, investiţia fiind costisitoare.
Părerea mea personală este că nu s-a schimbat nimic semnificativ faţă de anii
anteriori, ci doar faptul că râul Tazlău a îngheţat.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Situaţia s-a schimbat mult în ultimul
an.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Să vedem ce ne va răspunde Compania de
Apă Bacău.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Problema câinilor comunitari, ce facem
cu ei?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: După cum ştiţi am scos la licitaţie
serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, dar nu s-a prezentat nimeni. Am depus
documentaţie la DSP Bacău pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a
padocului şi a maşinii de transport câini. Am primit această autorizaţie şi de luni am
ieşit în teren şi capturăm câini. Acţiunea se defăşoară anevoios, nu se pot captura
mai mult de 10-12 câini/zi. Am avut şi vizite ale cetăţenilor care doreau să-i ia
înapoi, dar conform Regulamentului aprobat în Consiliul local trebuie să plătească
contravaloarea cazării în padoc, a tratamentului de sterilizare, amenda că a fost
capturat de pe domeniul public şi să completeze şi o declaraţie prin care îşi asumă
responsabilitatea să nu mai dea drumul câinelui pe domeniul public, altfel va fi
amendat. În aceste condiţii nu a mai venit nimeni pentru revendicări.
Domnul consilier Manolache Ionică: Cred că ar fi bine de trimis o
notificare asociaţiilor de proprietari ca locatarii să nu mai hrănească animalele.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem adoptată o Hotărâre în care sunt
stipulate condiţiile de creştere a animalelor de companie. Vă rog să ne acordaţi tot
sprijinul în această acţiune; consider că protejăm animalele închise în padoc şi nu le
lăsăm expuse în stradă. Padocul existent are o capacitate de 70 locuri şi vrem să-l
extindem.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Avem în dotare puşcă, avem şi
persoană autorizată. Vom trece la capturare şi prin acestă metodă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: După ce vom curăţa oraşul de câinii
comunitari vom propune un poiect de hotărâre prin care să stabilim condiţiile de
creştere a unui animal de companie în locuinţele de la bloc.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Cam în toate locaţiile tomberoanele sunt
deteriorate, capacele nu mai stau închise, câinii scot gunoiul afară şi fac mizerie.
Dau ex. platforma de la intrarea din parcul Băi.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: În primăvară avem programată o
acţiune de strângere a tuturor tomberoanelor pentru reparaţii, curăţare şi spălare.
Acest serviciu funcţionează de aprox. 4 ani, am început această acţiune din toamnă,
dar a venit frigul şi nu se mai poate desfăşura.
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Domnul consilier Irimia Dumitru: Cetăţenii care locuiesc în zona blocuiui
Unicat şi până la sensul giratoriu solicită montarea de bănci în faţa blocului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Să ne adreseze solicitare scrisă cu
semnături a minim jumătate din locatarii de pe scară că doresc acest lucru, pentru că
nu de puţine ori au venit cetăţeni care au solicitat montare de bănci, apoi au venit
petiţii de la vecinii de bloc care au spus că nu au nevoie de ele pentru că stau copii
până seara târziu şi fac gălăgie. Am fost nevoiţi să le luăm.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: La fel au venit să nu instalăm
locuri de joacă în zona C.D. Gherea pentru că fac copiii gălăgie.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Porţile de la intrarea în parcul Băi
trebuie aranjate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Mai sunt mici lucrări, porţile nu au fost
prevăzute în proiect, urmează definitivarea lor la primăvară când timpul ne va
permite. Trebuie să vedem ce plante şi arbuşti s-au prins; avem garanţia că firma
care a executat lucrările va face treaba până la capăt pentru că va executa şi lucrarea
de reabilitare a căminului de pe str. V. Alecsandri. La primăvară vom curăţa şi
copacii, vom asfalta şi cele trei intrări în parc. Ne gândim foarte serios pentru că
există solicitări de noi spaţii comerciale în zona parcului, dacă ar fi o posibilitate de
restrângere a parcărilor. Vom ieşi în teren şi vom discuta la faţa locului.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Dacă aveţi noutăţi în ce priveşte hotelul.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Va trebui să-l invităm pe dl. Bucur la o
întâlnire la Moineşti; o rog pe d-na Secretar să-i facă o invitaţie.
Doamna consilier Ladaru Daniela: A plătit impozitul pe clădire?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: A contestat în instanţă.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Avem o problemă la scara blocului unde
locuiesc, au fost aruncate la subsol deşeuri de către constructorul care a construit
acest bloc. Canalizarea este înfundată, s-au crăpat şi ţevile la subsol.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cetăţenilor care vin la audienţe cu astfel de
probleme le spun că nu putem interveni deoarece ei sunt proprietari. Trebuie să ştiţi
că tot blocul trebuie să fie într-o asociaţie de proprietari care să funcţioneze după
legislaţia în vigoare, cu toate obligaţiile pe care le are un proprietar. Am trimis
vidanje să cureţe dar cu o condiţie: să repare ţevile de la subsol. Avem multe lucrări
pe domeniul public şi nu putem să ne implicăm pe domeniul privat. La canalizare
am intervenit pentru că nu se ştia unde este înfundată: în subsolul blocului sau pe
domeniul public. Asociaţia de proprietari are această obligaţie.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Am fost la asociaţie şi ne-a spus că nu
au oameni care să execute astfel de lucrări.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Trebuie să contracteze o firmă
specializată. Vă amintesc că în fiecare an, în primul trimestru, asociaţia de
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proprietari se întruneşte în Adunarea Generală în care îşi alege preşedintele şi
consiliul director. Aveţi această ocazie ca să vă organizaţi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vreau să vă spun că urmează anveloparea
termică a blocurilor. Dacă nu vom avea parteneri de discuţie în Asociaţiile de
proprietari, nu vom putea desfăşura o astfel de activitate pentru că asociaţia este
titular. Asociaţiile pot să acceseze credite pentru anvelopare termică. În cinci ani
acest credit se va rambursa. Costurile pe un apartament sunt de aprox. 70 lei/lună,
dacă repară şi acoperişul se va ridica la aprox. 100 lei/lună. Este atrăgător dar
primăria nu poate accesa acest tip de credit.
Doamna ec. Ivaşcu Ramona, şef Birou Proiecte: Nu se aprobă reabilitarea
pe o scară de bloc ci pe tot imobilul.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Asociaţiile de proprietari nu sunt în
subordinea Primăriei?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu, doar o consiliere. În schimb noi dăm
atestatul pentru administratori. Ignoranţa faţă de ceea ce înseamnă activitatea
asociaţiei de proprietari nu se rezolvă venind la primărie şi cerând.
Aţi primit o inviţaţei pentru data de 30 ianuarie, orele 12,00 pentru a participa
la o consultare privind Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de
Urbanism. De menţionat că această consultare este obligatorie, poate reuşim să-l
finalizăm anul acesta. Am făcut modificări în ce priveşte delimitarea intravilanului
faţă de extravilan. Am extins intravilanul acolo unde am considerat necesar. Vă rog
să participaţi la această întâlnire. Tot atunci vom discuta şi propunerile privind Lista
de investiţii pe anul 2013 pentru care am primit câteva propuneri şi din partea
dumneavoastră.
Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 24.01.2013, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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