CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 24.09.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul „1” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 24.09.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1715/18.09.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi toţi cei 19 consilieri
locali.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 21.08.2014 şi procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 04.09.2014 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 21.08.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 21.08.2014, cu 19 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 04.09.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 04.09.2014, cu 19
voturi pentru.
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Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, 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 21.08.2014.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
04.09.2014.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului operativ de acţiune
pentru perioada de toamnă - iarnă 2014-2015, în municipiul Moineşti, judeţul
Bacău”.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
„Reabilitare şi modernizare clădire de patrimoniu şi transformarea acesteia în
muzeu” – faza: DALI şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 17/2013,
proiectant S.C. RESMIN S.R.L. Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unei suprafeţe de teren
aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti, în vederea executării
lucrării „Securizare branşamente PT23, PT24, PT25, Moineşti, judeţul Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unei suprafeţe de teren
aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti, în vederea executării
lucrării „Securizare reţea 1kV LEA 0,4 kV PT19, Moineşti, judeţul Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind ajustarea tarifelor în executarea contractului de
delegare parţială a serviciului de salubrizare stradală al municipiului Moineşti.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
9. 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: Viceprimarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind completarea domeniului public al
municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr.
79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea înscrierii dreptului de proprietate a
terenului în suprafaţă de 185 m², situat în municipiul Moineşti, strada Osoiu, judeţul
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de comodat
între Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian” Moineşti şi Şcoala Sanitară Postliceală
„Carol Davila”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea logo-ului Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Diverse:
* Raportul Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti privind pe numitul
Ghineţel Vasile.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, 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 a şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 24.09.2014, cu 19 voturi
pentru.
Punctele 1şi 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Dacă
aveţi întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu
Liliana, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
„Programului operativ de acţiune pentru perioada de toamnă - iarnă 2014-2015, în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Dacă
aveţi întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu
Liliana, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea „Programului operativ de
acţiune pentru perioada de toamnă - iarnă 2014-2015, în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău”, cu 19 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice „Reabilitare şi modernizare clădire de
patrimoniu şi transformarea acesteia în muzeu” – faza: DALI şi a indicatorilor
tehnico-economici, proiect nr. 17/2013, proiectant S.C. RESMIN S.R.L. Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, 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, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice „Reabilitare şi modernizare clădire de patrimoniu şi transformarea
acesteia în muzeu” – faza: DALI şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.
17/2013, proiectant S.C. RESMIN S.R.L. Bacău, cu 19 voturi pentru.
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Punctul 6 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 unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului
Moineşti, în vederea executării lucrării „Securizare branşamente PT23, PT24,
PT25, Moineşti, judeţul Bacău”.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, 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, 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 Pascalini Nini Alexandru, 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 unei suprafeţe de
teren aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti, în vederea executării
lucrării „Securizare branşamente PT23, PT24, PT25, Moineşti, judeţul Bacău”, cu
19 voturi pentru.
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Punctul 7 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 unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului
Moineşti, în vederea executării lucrării „Securizare reţea 1kV LEA 0,4 kV PT19,
Moineşti, judeţul Bacău”.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, 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, 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 Pascalini Nini Alexandru, 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 unei suprafeţe de
teren aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti, în vederea executării
lucrării „Securizare reţea 1kV LEA 0,4 kV PT19, Moineşti, judeţul Bacău”, cu 19
voturi pentru.
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Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind ajustarea
tarifelor în executarea contractului de delegare parţială a serviciului de salubrizare
stradală al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, 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, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind ajustarea tarifelor în executarea
contractului de delegare parţială a serviciului de salubrizare stradală al municipiului
Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 9 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.
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Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, 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, 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 Pascalini Nini Alexandru, 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 19 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului
Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.
1347/2001.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, 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, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind completarea domeniului public al
municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr.
79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
înscrierii dreptului de proprietate a terenului în suprafaţă de 185 m², situat în
municipiul Moineşti, strada Osoiu, judeţul Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, 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, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
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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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea înscrierii dreptului de
proprietate a terenului în suprafaţă de 185 m², situat în municipiul Moineşti, strada
Osoiu, judeţul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
încheierii Contractului de comodat între Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian”
Moineşti şi Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila”.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, 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, 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,
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Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de
comodat între Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian” Moineşti şi Şcoala Sanitară
Postliceală „Carol Davila”, cu 19 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
logo-ului Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, 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.
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Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru, 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 Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea logo-ului Municipiului
Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Raportul Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti privind pe numitul
Ghineţel Vasile.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă dă
citire raportului, material depus la dosar.
Domnul ing. Cehan Bogdan, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială:
Materialul a fost întocmit la sesizarea domnului consilier Nimerciag Ioan din
şedinţa trecută. Domnul Ghineţel Vasile în vârstă de 71 de ani, cu domiciliul în
strada M. Crişan, nr. 29, are o datorie la bugetul local de 2314 lei. A avut două
eşalonări la plată dar nu le-a achitat, este monitorizat de asistenţa socială. I s-a oferit
masă la cantina de ajutor social, a refuzat, cameră socială, la fel a refuzat. Din
verificările efectuate în dosarele de acordare a ajutorului social, există 14 persoane
care au în total o datorie de 5159 lei, din care 13 sunt în plată.
Domnul consilier Ilie Vasile: Aceste cazuri ne crează probleme în perioada
de iarnă. Am fost la Ghineţel, trăieşte într-o încăpere fără ferestre şi refuză total
ajutorul. Cum am putea, din punct de vedere juridic, să preluăm aceste cazuri? Am
putea prelua cu act de donaţie proprietăţile ca să le valorificăm şi să-i intenăm în
cămine de bătrâni unde să-şi susţină singuri cheltuielile. Noi am mai discutat, nu am
găsit rezolvarea, dar căutăm în continuare soluţii. Sunt persoane care ar fi dispuse să
facă acest lucru în schimbul unei grije permanente. Cred că noi, administraţia
publică am avea o încredere mai mare decât un privat. De multe ori au venit bătrâni
la audienţă şi ne-au spus că au făcut act de vânzare cu uzufruct viager unor persoane
care nu ştiu cum să scape de ei mai repede pentru ca să intre în proprietate deplină.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Nu mă transform în avocatul lui
Ghineţel, eu am ridicat problema în şedinţa trecută deoarece are o datorie la bugetul
local care nu o va stinge niciodată. Să vedem cum putem rezova problema, poate
printr-o amnistie.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Printr-o Hotărâre a Consiliului local. Am
discutat cu d-na Secretar, sunt mai multe cazuri. Am propus, dar nu vom lua nici o
hotărâre până nu avem o situaţie cu sumele restante şi temei legal. Dacă sunt
persoane care au întârzieri, dar plătesc, îi lăsăm să plătească, darcă sunt persoane
care nu au de unde, în urma unei anchete sociale vom propune o listă. Ne-am gândit
să ştergem majorările pentru că sunt mari, unii şi-au plătit soldurile, majorările vin
din anii anteriori când nu li s-a cerut imperativ să plătească aşa cum o facem noi
acum şi nici nu cred că vor ave de unde plăti. Vom face această analiză, l-am rugat
şi pe domnul administrator public care se ocupă de fondul locativ, să facă estimarea.
Analizăm împreună cu Direcţia economică impactul asupra bugetului. Dacă este
cazul, vom iniţia un proiect de hotărâre. Discutând şi cu Direcţia de Asistenţă
Socială, cred că vom propune nominal. Dacă vom propune la general, se crează un
precedent şi nu cred că este bine. Fiecare caz în parte discutat, anchetă socială şi
propunere pentru hotarâre.
Domnul consilier Ilie Vasile: În urma incidentului petrecut în faţa primăriei
din Oneşti, am luat legătura cu domnul senator Bujor să iniţieze în Parlament un
proiect de lege în vederea ştergerii majorărilor pentru cetăţenii care şi-au plătit
datoriile dar au rămas cu acele penalităţi. Aşa cum s-a făcut pentru mari companii,
să beneficieze şi firmele mici ca să se poată dezvolta. Astfel, vom avea o bază
legală.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă informez că în următoarele două zile
voi participa la Satu Mare la întâlnirea anuală a Asociaţiei Municipiilor din
România. Vom discuta probleme inclusiv proiecte legislative, susţineri, puncte de
vedere. Colegilor din Executiv le trimit şi lor pentru că eu primesc zilnic câte 5-10
proiecte de lege la care Asociaţia trebuie să prezinte punctul de vedere. Orice
proiect legislativ nu se supune dezbaterii Parlamentului fără punctul de vedere al
Asociaţiei Municipiilor din România, oraşelor, comunelor, a consiliilor judeţene,
după caz. Asociaţia ne trimite, iar eu le trimit specialiştilor din primărie. Dacă sunt
puncte de vedere, le trasmitem. De asemenea, luni şi marţi voi participa la o
întâlnire la Institutul de Politici Regionale din Viena, întâlnire patronată de Primăria
din Viena. Consider că este bine să menţinem relaţia cu primarul din Viena care a
fost la noi în Moineşti. Ieri am avut o discuţie despre noul cod silvic la care au
apărut nişte modificări ce ar putea încurca investiţiile din zonă.
Domnul consilier Ilie Vasile: Oficial, ne puteţi spune care este structura
politică în Consiliul local?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Din câte cunoaştem, oficial un singur coleg
de-al dumneavoastră şi-a exprimat o altă opţiune.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Trăiesc o mare emoţie pentru că
este o decizie importantă. Din anul 2008 am fost ales să fac parte din conducerea
executivă a municipiului Moineşti, atunci m-am gândit la un proiect mai amplu în
administraţia publică locală cât şi în politică. Au trecut şase ani de atunci, m-am
implicat alături de domnul Primar în proiectele pe care le-a promovat. Am luat parte
la realizările din municipiul Moineşti şi nu pot fi acum unul dintre cei care să le
critice sau să scoată altceva în evidenţă decât ceea ce este realizat bine. De aceea m-

15

am decis să merg în continuare pe un proiect comun cu domnul Primar. Nu pot face
asta decât dacă suntem alături în aceeaşi formaţiune politică, nu într-o campanie
electorală separată. Am cerut asta şi colegilor mei, au un timp de gândire, să vină
alături de noi în acest proiect. O parte din membrii organizaţiei locale PNL sunt
alături de noi, nu am obligat pe nimeni să vină în acest proiect, dar dacă consideraţi
că este bine ceea ce facem, să ne fiţi alături ca să continuăm ceea ce am început.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Acest proiect nu este unul politic, este un
proiect pentru administraţia publică locală. Aşa cum a spus şi domnul Viceprimar,
ar fi fost jenant să ne întâlnim pe stradă în campania electorală, care nu va fi una
uşoară, ca să ne spunem ce? Decât ceea ce am realizat împreună. Am decis, iar eu îi
mulţumesc că ni s-a alăturat. Este un punct de pornire şi vă invit alături de noi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel: Eu m-am alăturat echipei PSD.
Domnul consilier Ilie Vasile: Noi aici, în ciuda coloraturii politice, ne-am
înţeles foarte bine. Cei de deasupra nostră nu înţeleg acest lucru. Nu noi suntem
vinovaţi că nu se înţeleg la nivele mai înalte.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Uneori şi noi pentru că nu avem curajul să
le spunem. Eu sper să conlucrăm aşa cum dorim.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Care mai este situaţia hotelului?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este stabilit termen de judecată în luna
octombrie.
Domnul consilier Apostu Radu: Lucrările care se desfăşoară la sonde 1140.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Săptămâna trecută ni s-a spus că mai
durează maxim trei săptămâni.
Domnul consilier Enea Iulian: Cât timp a lucrat prima firmă a avut montate
panouri fonoabsorbante care atenuau mult zgomotul, acum se aude mult mai tare.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Noi sperăm să termine cât mai repede.
Ştim că le-au crescut mult cheltuielile.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Pascalini Nini Alexandru,
preşedinte de şedinţă, declară închisă şedinţa din 24.09.2014, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER PASCALINI NINI ALEXANDRU

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

