F 75.10-11

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 24.09.2013, 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 24.09.2013.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1136/22.09.2013 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, dl. ing. Cehan Petru Bogdan - directorul Direcţiei
de Asistenţă Socială Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 28.08.2013 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 28.08.2013.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 28.08.2013, cu 19 voturi
pentru.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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:
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1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.08.2013.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare - de
eligibilitate şi selecţie, pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi locuinţe
cu chirie din fondul locativ al municipiului Moineşti.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
al municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar elevilor şi
cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din municipiul Moineşti pentru
participarea la olimpiadele naţionale şi internaţionale.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind retragerea unei suprafeţe de teren din suprafaţa
concesionată Asociaţiei Crescătorilor de Animale Văsâieşti Lucăceşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. 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
8. 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
9. Proiect de Hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă teren Parohiei
„Sfântul Gheorghe” Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului
Urbanistic General al municipiului Moineşti şi a Regulamentului Local de
Urbanism, documentaţii aprobate prin Hotărârea nr.68/30.09.2003.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante
într-o funcţie publică cu o altă denumire de nivel inferior existentă în structura
aparatului de specialitate a Primarului municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea furnizării contra cost a meniului
zilnic pentru copiii Centrului de zi din cadrul Şcolii „Tristan Tzara” şi copiilor
clasei speciale de tip „Şcoală după şcoală”din cadrul Şcolii Prăjeşti, comuna
Măgireşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Diverse:
- Solicitare privind acordarea unui ajutor pentru studii.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi două proiecte
de hotărâre urgente, ce nu suportă amănare, şi anume:
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1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ
Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional” pentru anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
51/27.05.2010.
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 două proiecte de hotărâre.
Se aprobă, cu 19 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâre sus menţionate.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: 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 ordinea de zi al şedinţei de astăzi completată cu cele trei
proiecte de hotărâre.
Se aprobă ordinea de zi completată a şedinţei ordinare din 24.09.2013, cu 19
voturi pentru.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Punctul 1 a fost
parcurs, se trece la punctul doi de pe ordinea de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2013.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin-Ciprian – 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, 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 Nimerciag Ioan, 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 al Municipiului Moinesti pe anul 2013, cu 19 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
criteriilor de punctare - de eligibilitate şi selecţie, pentru soluţionarea cererilor de
locuinţe sociale şi locuinţe cu chirie din fondul locativ al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin-Ciprian – 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, 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare - de
eligibilitate şi selecţie, pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi locuinţe
cu chirie din fondul locativ al municipiului Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Moineşti în Consiliile de
administraţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul
Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă - În şedinţele de
Comisii au fost analizate şi aprobate următoarele propuneri: la Liceul Teoretic
„Spiru Haret” domnii consilieri Spătaru Eugen şi Vascan Ştefan-Cezar; la Colegiul
Tehnic „Grigore Cobălcescu” doamna consilier Tincu Liliana Angela şi domnul
consilier Apostu Radu; la Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian” doamna consilier
Chirea Mihaela şi domnul consilier Sandu Teodor; la Şcoala Gimnazială „George
Enescu” doamna consilier Ladaru Daniela şi domnul consilier Botezatu Sorin; la
Şcoala Gimnazială „Tristan Tzara” domnii consilieri Romaşcanu Mircea şi Busuioc
Iulian şi la Şcoala Gimnazială „Alexandru Sever” domnii consilieri Manolache
Ionică şi Pascalini Nini Alexandru.
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin-Ciprian – 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.
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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, 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 19
voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor financiar elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din
municipiul Moineşti pentru participarea la olimpiadele naţionale şi internaţionale.
Domnul consilier Nimercig Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin-Ciprian – 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, cu următoarea propunere:
se acordă acest cadou şi familiilor din municipiul Moineşti care au împlinit 50 de
ani de casătorie şi nu au beneficiat în anii anteriori de o hotărâre similară.
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, 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar
elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din municipiul Moineşti
pentru participarea la olimpiadele naţionale şi internaţionale, cu 19 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind retragerea unei
suprafeţe de teren din suprafaţa concesionată Asociaţiei Crescătorilor de Animale
Văsâieşti Lucăceşti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin-Ciprian – 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 4 voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier
Ilie Vasile).
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea,
Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier
Spătaru Eugen).
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, 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
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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 5 voturi pentru, un vot împotrivă (domnul
consilier Botezatu Sorin) şi o abţinere (domnul consilier Vascan Ştefan Cezar).
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind retragerea unei suprafeţe de teren din
suprafaţa concesionată Asociaţiei Crescătorilor de Animale Văsâieşti Lucăceşti, cu
14 voturi pentru, un vot împotrivă (domnul consilier Botezatu Sorin) şi 4 abţineri
(domnii consilieri Enea Iulian, Ilie Vasile, Spătaru Eugen şi Vascan Ştefan Cezar).
Punctul 7 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.
Domnul consilier Nimercig Ioan, preşedinte de şedinţă: Acest proiect de
hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator.
Punctul 8 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.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: La acest proiect
de hotărâre se modifică Anexa cu datele de identificare, rămâne poziţia 523 care va
deveni poziţia 515.
Dacă sunt întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin-Ciprian – 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.
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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, 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 5 voturi pentru, un vot împotrivă (domnul
consilier Botezatu Sorin) şi o abţinere (domnul consilier Vascan Ştefan Cezar).
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu modificarea 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 14
voturi pentru, un vot împotrivă (domnul consilier Botezatu Sorin) şi 4 abţineri
(domnii consilieri Enea Iulian, Ilie Vasile, Spătaru Eugen şi Vascan Ştefan Cezar).
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea
dreptului de folosinţă teren Parohiei „Sfântul Gheorghe” Moineşti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Botezatu Sorin: În şedinţa de comisie am primit răspuns
că acest teren va fi dat tuturor parohiilor nu numai parohiei Sf. Gheorghe.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Dacă o familie doreşte un loc
acolo, se adresează parohiei.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Fiind pe teritoriul Văsâieştiului de ce nu
se acordă parohiei Văsâieşti?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu a solicitat.
Domnul consilier Botezatu Sorin: De ce nu se acordă un teren arondat
parohiei respective?
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Cimitirul din incinta bisericii Sf.
Gheoghe este închis din anul 1993. Nu mai poate fi autorizat din punct de vedere
sanitar.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Credeţi că va fi autorizat un cimitir lângă
o fabrică de lapte?
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Va respecta normele sanitare în
vigoare, limita minimă de amplasare este de 50 m.
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Domnul consilier Ilie Vasile: Datorită faptului că sunt absolvent al facultăţii
teologice, nu vreau să se interpreteze că sunt împotriva înfiinţării unui cimitir al
unei biserici ortodoxe. Acest cimitir va trebui să respecte normele europene, să
obţină toate avizele, să aibă o capelă. Acea zonă, unde a fost poligon de tragere, eu
nu o văd amenjată ca cimitir datorită distanţei de oraş, a fabricii de lapte. Cred că ar
fi bine să ne gândim şi să găsim o altă locaţie mai bună. Acestea sunt motivele
pentru care mă abţin.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin-Ciprian – 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 4 voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier
Ilie Vasile).
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea,
Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier
Spătaru Eugen).
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, 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 5 voturi pentru, un vot împotrivă (domnul
consilier Botezatu Sorin) şi o abţinere (domnul consilier Vascan Ştefan Cezar).
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă teren
Parohiei „Sfântul Gheorghe” Moineşti, cu 13 voturi pentru, un vot împotrivă şi 5
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abţineri (domnii consilieri Enea Iulian, Ilie Vasile, Pascalini Nini Alexandru,
Spătaru Eugen şi Vascan Ştefan Cezar).
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Moineşti şi a
Regulamentului Local de Urbanism, documentaţii aprobate prin Hotărârea
nr.68/30.09.2003.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Se preconizează ca până la sfârşitul
anului 2014 s-ar obţine toate de avizele necesare?
Doamna ing. Petecuţă Iustina, şef Serviciu U.A.T.A.P.C.: Mai avem şase
avize de obţinut din cele 22 necesare. Noi am făcut demersurile, având în vedere că
a fost contractat din anul 2008. Unele condiţii s-au schimbat, sperăm să le obţinem
până la finele anului 2014.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin-Ciprian – 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, 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii
Planului Urbanistic General al municipiului Moineşti şi a Regulamentului Local de
Urbanism, documentaţii aprobate prin Hotărârea nr.68/30.09.2003, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind transformarea
unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire de nivel
inferior existentă în structura aparatului de specialitate a Primarului municipiului
Moineşti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin-Ciprian – 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, 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind transformarea unei funcţii publice
vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire de nivel inferior existentă în
structura aparatului de specialitate a Primarului municipiului Moineşti, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
furnizării contra cost a meniului zilnic pentru copiii Centrului de zi din cadrul
Şcolii „Tristan Tzara” şi copiilor clasei speciale de tip „Şcoală după şcoală”din
cadrul Şcolii Prăjeşti, comuna Măgireşti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin-Ciprian – 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, 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea furnizării contra cost a
meniului zilnic pentru copiii Centrului de zi din cadrul Şcolii „Tristan Tzara” şi
copiilor clasei speciale de tip „Şcoală după şcoală”din cadrul Şcolii Prăjeşti,
comuna Măgireşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
participării Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2013.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin-Ciprian – 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, 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea participării Unităţii
Administrativ Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional” pentru anul 2013, cu 19 voturi pentru.
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Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 51/27.05.2010.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin-Ciprian – 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, 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 51/27.05.2010, cu 19 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Avem la discuţii
cererea d-nei Cernat Adina Ionela din municipiul Moineşti care doreşte să plece în
perioada 27.06 – 05.08.2014 în Coreea de Sud pentru a urma cursurile Universităţii
Naţionale din Seoul. Pentru aceasta solicită un ajutor financiar din partea
Consiliului local în sumă de 2000$. La dosar avem o recomandare a conducerii
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Liceului „Spiru Haret” unde a studiat până în anul 2011. Ea studiază în prezent în
Marea Britanie.
Domnul Costea Viorel, şef Birou C.T.A.P.M.A.: Este un curs de
introducere în limba coreană. Ea studiază mai multe limbi străine.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Ce profil are facultatea la care studiază?
Domnul Costea Viorel, şef Birou C.T.A.P.M.A.: Spaniolă şi relaţii
internaţionale. Ne-ar trebui un regulamnent prin care să oferim posibilitatea de a
acorda un astfel de ajutor tuturor tinerilor care solicită. Din C.V-ul prezentat reiese
faptul că are un venit în Marea Britanie şi îşi completează bursa.
Domnul consilier Talpău Sorin Ciprian: Trebuie să facă dovada folosirii
acestor bani. Ea este înscrisă la o instituţie de învăţământ, dacă doreşte ceva
suplimentar, să suporte costurile.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sunt mulţi copii din Moineşti care studiază
în străinătate, cum să-i diferenţiem?
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: O întreb pe d-na
Secretar dacă există temei legal pentru acordarea acestei sume.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Mailena: Nu există temei legal, din bugetul
local se suportă doar bursele.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Aceste cereri trebuie discutate mai întâi
la nivelul executivului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Executivul dacă avea ceva de spus venea
cu proiect de hotărâre, dar am obligaţia să vi le aduc la cunoştinţă. Dacă aveţi un alt
punct de vedere, vă rog să-l exprimaţi. Situaţia este delicată, vrem să ajutăm un
tânăr, dar nu avem cum. Sunt sute de copii care studiază în străinătate pe banii lor,
pe banii părinţilor lor, unii lucrează pentru a se susţine, unii studiază mai multe
facultăţi. Cum spunea dl. Costea se poate face un regulament pentru cazuri
excepţionale, situaţii deosebite, pentru că a obţinut rezultate la nivel internaţional şi
mai are nevoie să puncteze în carieră, dar acestea sunt excepţii. Nu putem susţine
financiar copiii care studiază în străinătate.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Referitor la anveloparea blocurilor, am
auzit în mass-media că se alocă fonduri europene. Pentru municipiul Moineşti se pot
atrage astfel de fonduri?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Există un program pilot pentru anveloparea
termică a blocurilor numai pentru municipiile reşedinţă de judeţ. Una dintre condiţii
este ca 90% din locatari să fie de acord. Programul se derulează prin asociaţiile de
proprietari, în unele zone nu sunt constituite asociaţii, ca şi la noi, dar fonduri vor fi.
Vinerea trecută am participat la o întrunire la Braşov unde am fost informaţi că 20%
din fondurile pentru următoarea perioadă de finanţare 2014-2020, vor fi alocate
segmentului de reducere a consumului de energie. Aceasta înseamnă şi anvelopare
termică, investiţii în transport, piste de biciclete, investiţii în energiea verde, în surse
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altenative (eoliene, fotovoltaice). Deocamdată sunt doar discuţii, nu avem
certitudini în ceea ce priveşte alocarea pe diverse domenii de intervenţie, aşa cum
sunt ele denumite pentru următoarea perioadă de finanţare. Bugetul pe anul 2013 al
Uniunii Europene nu a fost încă aprobat.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Toaletele din Parcul Băi sunt tot timpul
murdare şi miros urât.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Le-am vidanjat de câteva ori, dar
nu sunt branşate la reţeaua de canalizare a oraşului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Când se va executa lucrarea de reablitare a
acestei zone, vor fi branşate la reţeaua de canalizare. Ele se spală, dar tot degajă
mirosuri.
Domnul consilier Irimia Dumitru: În zona podului de la Găzărie, înainte de
trecere, s-a mutat groapa de gunoi?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În partea spre oraş, am luat de la Baza
tuubulară câteva grinzi de beton pe care le-am aplasat acolo pentru a bloca drumul
şi a nu se mai depozita deşeuri. Nu am reuşit, şi-au făcut drum şi au depozitat în
continuare.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Am fost aseară cu reprezentanţii
firmei care execută lucrările suplimentare la drumul către comuna Zemeş, astăzi vor
duce dale în organizarea de şantier, toată umplutura ce se va scoate va fi dusă în
această zonă pentru a bloca trecerea şi a nu se mai depozita deşeuri.
Domnul consilier Ilie Vasile: Zona de pe strada T. Vladimirescu din spatete
blocurilor C1, C2 va fi amenajată, dar rămâne blocul „negru” care va strica tot
aspectul.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Avem în lucru o expertiză tehnică
la aceste două blocuri în care sunt 8 apartamente proprietate personală şi 72
apartamente ale U.A.T.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Expertiza tehnică va spune dacă necesită
consolidări la structură, dacă nu va trebui să decidem ce vom face cu ele, dacă da
va trebui să alocăm fonduri pentru reabilitare.
Domnul Costea Viorel, şef Birou C.T.A.P.M.A.: Vă informăm că în
municipiul nostru se află o delegaţia din localitatea Rosh Pinna – Israel, formată din
27 de persoane, 5 adulţi şi 22 elevi. Începând de ieri, în fiecare zi au program cu
unităţile şcolare. Astăzi la ora 16,00 vor susţine un concert cu elevii Şcolii „Tristan
Tzara”. Mâine la ora 17,00 vor susţine un spectacol în sala mare şi cu invitaţia de la
Teatrul Bacovia, Filarmonica Bacău şi din şcolile şi liceele municipiului Moineşti.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: În cartierul Găzărie se vor repara
şanturile?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Înainte de şedinţa de comisie am
avut o întâlnire cu proiectantul şi cu cei doi constructori a acestei lucrări. Urmează
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să vedem ce soluţie va da proiectantul pentru evacuarea apelor pluvile şi a spaţiului
dintre carosabil şi porţi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Şanţurile se vor face, nu vor fi betonate,
aşa cum au fost făcute şi astă toamnă. S.C. Hidroconstrucţia va reface ceea ce a
stricat când va termina lucrarea. Partea dinspre asfalt şi şanţ se numeşte
acostamentul drumului şi va fi realizat în totalitate de constructorul drumului, după
ce va turna stratul de uzură. Astăzi am discutat despre accesul la proprietăţi podeţele, să le facem unitar dintr-un capăt în altul. Am adus în discuţie şi
propunerea de a duce în subteran apa pluvială ca să dispară şanţurile, dar din păcate
nu este prevăzut în acest proiect. Vom analiza câte podeţe sunt în teren şi câte în
proiect, câte ridicări de cote la cămine. Vom vedea ce economie se va face, vom
mai aloca din bugetul local dacă va fi nevoie.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 24.09.2013, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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