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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 25.04.2013, 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 25.04.2013.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 510/18.04.2013 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Spătaru Eugen şi Talpău Sorin-Ciprian.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directorii şi şefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 28.03.2013 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 28.03.2013.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 28.03.2013, cu 17 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Pentru buna desfăşurare a şedinţelor
Consiliului Local al municipiului Moineşti, potrivit art. 35 din Legea nr. 215/2001
şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Moineşti, trebuie ales un nou preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă
de trei luni. Vă rog să faceţi propuneri.
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Domnul consilier Ilie Vasile: Propun pe domnul consilier Romaşcanu
Mircea să fie preşedinte de şedinţă pe următoarele trei luni.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Mai sunt şi alte propuneri?
Nefiind, supun la vot propunerea domnului consilier Ilie Vasile.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni, domnul
consilier Romaşcanu Mircea, cu 17 voturi pentru.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 28.03.2013.
2. Proiect de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 1/07.01.2013 pentru
modificarea Hotărârii nr. 53/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale la nivelul municipiului Moineşti pentru anul 2013, urmare a H.G. nr.
1309/27.12.2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
Asociaţiei de Dezvoltare Intecomunitară Bacău - A.D.I.B.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
Asociaţiei de Dezvoltare Intecomunitară pentru Salubrizare Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
4/23.01.2009 privind schimbarea destinaţiei unor imobile în locuinţă de serviciu.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri
destinată închirirerii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind sprijinirea asociaţiilor de proprietari din
municipiul Moinesti în vederea reabilitării termice a condominiilor, prin finanţarea
de la bugetul local a unei cote în cuantum de 30% din valoarea prevăzută în devizul
general de lucrări, conform O.U.G. nr.69/2010 şi a Legii nr.153/2011.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
AMENAJARE PLATFORMĂ BETONATĂ ÎN INCINTA SPITALULUI
MUNICIPAL DE URGENŢĂ MOINEŞTI – faza: Proiect tehnic şi a indicatorilor
tehnico-economici, proiect nr. 39/GCP/2012, proiectant: S.C. GRUP CONSULT
PROIECT S.R.L. Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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11. Proiect de Hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice AMENAJARE ALEI, INCINTE BLOCURI C1, C2 - STRADA T.
VLADIMIRESCU – faza: Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici,
proiect nr.23/GCP/2012, proiectant: S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L.
Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind acordul şi susţinerea participării Bibliotecii
Municipale „Ştefan Luchian” Moineşti la Programul Naţional BIBLIONET.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind organizarea manifestărilor culturale prilejuite
de Ziua Internaţională a Copilului.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind acordul pentru obţinerea licenţei de dare în
administrare în vederea executării de lucrări de explorare hidrogeologică pentru ape
minerale terapeutice în perimetrul Parc Băi Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind atribuirea gratuită a unei cantităţi de material
lemnos răşinoase din pădurea proprietate a municipiului Moineşti, Parohiei Catolice
„Înălţarea Domnului” Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare al funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti pe
anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi a
serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
18. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren în suprafaţă de
13,60 mp pentru realizarea obiectivului „Securizare reţea joasă tensiune în zona
PTA14 Moineşti, judeţul Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
19. Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al
municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren situată în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al
municipiului Moineşti la finanţarea activităţii de protectie de tip rezidenţial a
persoanei cu handicap, pe anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
21. Proiect de Hotărâre privind constituirea servituţii necontinue pentru
imobilul - teren şi construcţii, situat în municipiul Moineşti, strada Cpt. Zăgănescu,
nr. 26, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
22. Proiect de Hotărâre privind constituirea servituţii necontinue pentru
imobilele - teren şi construcţii, situate în municipiul Moineşti, strada George
Enescu, nr. 2, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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23. Raport de activitate al administratorului special al S.C. Apa Prim S.R.L.
Moineşti.
24. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi două proiecte
de hotărâre urgente, ce nu suportă amănare, şi anume:
1. Proiect de Hotărâre privind asocierea Municipiului Moineşti cu Societatea
Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind repartizarea spaţiilor pentru comercianţii ce
ocupă construcţii supuse demolării în incinta Piaţă agroalimentară din municipiul
Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte de hotărâre.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâre sus menţionat.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi completat cu
cele două proiecte de hotărâre.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 25.04.2013, cu 17 voturi
pentru.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Punctele 1 şi
2 au fost parcurse se trece la punctul trei de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2013.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
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Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Romaşcanu Mircea, 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 17 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
Hotărârii nr. 1/07.01.2013 pentru modificarea Hotărârii nr. 53/29.05.2012 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti pentru anul
2013, urmare a H.G. nr. 1309/27.12.2012.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei economice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind completarea Hotărârii nr.
1/07.01.2013 pentru modificarea Hotărârii nr. 53/29.05.2012 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti pentru anul 2013,
urmare a H.G. nr. 1309/27.12.2012, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intecomunitară Bacău A.D.I.B.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei anuale la
patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intecomunitară Bacău - A.D.I.B., cu 17 voturi
pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intecomunitară pentru
Salubrizare Bacău.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
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Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la
patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intecomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu
17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 4/23.01.2009 privind schimbarea destinaţiei unor
imobile în locuinţă de serviciu.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
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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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 4/23.01.2009 privind schimbarea destinaţiei unor imobile în locuinţă de
serviciu, cu 17 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unei locuinţe pentru tineri destinată închirirerii, construită prin Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, situată în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
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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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru
tineri destinată închirirerii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
situată în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind sprijinirea
asociaţiilor de proprietari din municipiul Moinesti în vederea reabilitării termice a
condominiilor, prin finanţarea de la bugetul local a unei cote în cuantum de 30%
din valoarea prevăzută în devizul general de lucrări, conform O.U.G. nr.69/2010 şi
a Legii nr.153/2011.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
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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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind sprijinirea asociaţiilor de proprietari
din municipiul Moinesti în vederea reabilitării termice a condominiilor, prin
finanţarea de la bugetul local a unei cote în cuantum de 30% din valoarea prevăzută
în devizul general de lucrări, conform O.U.G. nr.69/2010 şi a Legii nr.153/2011, cu
17 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice AMENAJARE PLATFORMĂ BETONATĂ ÎN
INCINTA SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ MOINEŞTI – faza: Proiect
tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 39/GCP/2012, proiectant:
S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moineşti.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei economice şi Comisiei de urbanism pentru a
prezenta rapoartele.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din 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
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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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice AMENAJARE PLATFORMĂ BETONATĂ ÎN INCINTA
SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ MOINEŞTI – faza: Proiect tehnic şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 39/GCP/2012, proiectant: S.C. GRUP
CONSULT PROIECT S.R.L. Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice AMENAJARE ALEI, INCINTE
BLOCURI C1, C2 - STRADA T. VLADIMIRESCU – faza: Proiect tehnic şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.23/GCP/2012, proiectant: S.C. GRUP
CONSULT PROIECT S.R.L. Moineşti.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei economice şi Comisiei de urbanism pentru a
prezenta rapoartele.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei
tehnico-economice AMENAJARE ALEI, INCINTE BLOCURI C1, C2 - STRADA
T. VLADIMIRESCU – faza: Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici,
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proiect nr.23/GCP/2012, proiectant: S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L.
Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordul şi
susţinerea participării Bibliotecii Municipale „Ştefan Luchian” Moineşti la
Programul Naţional BIBLIONET.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordul şi susţinerea participării
Bibliotecii Municipale „Ştefan Luchian” Moineşti la Programul Naţional
BIBLIONET, cu 17 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind organizarea
manifestărilor culturale prilejuite de Ziua Internaţională a Copilului.

13

Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei economice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind organizarea manifestărilor culturale
prilejuite de Ziua Internaţională a Copilului, cu 17 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordul pentru
obţinerea licenţei de dare în administrare în vederea executării de lucrări de
explorare hidrogeologică pentru ape minerale terapeutice în perimetrul Parc Băi
Moineşti.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian -
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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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordul pentru obţinerea licenţei de
dare în administrare în vederea executării de lucrări de explorare hidrogeologică
pentru ape minerale terapeutice în perimetrul Parc Băi Moineşti, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atribuirea
gratuită a unei cantităţi de material lemnos răşinoase din pădurea proprietate a
municipiului Moineşti, Parohiei Catolice „Înălţarea Domnului” Moineşti.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atribuirea gratuită a unei cantităţi de
material lemnos răşinoase din pădurea proprietate a municipiului Moineşti, Parohiei
Catolice „Înălţarea Domnului” Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului de Ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti pe anul 2013.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare al
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Moineşti pe anul 2013, cu 17 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti şi a serviciilor publice subordonate Consiliului
Local al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Moineşti şi a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului
Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A.,
asupra unui teren în suprafaţă de 13,60 mp pentru realizarea obiectivului
„Securizare reţea joasă tensiune în zona PTA14 Moineşti, judeţul Bacău”.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei de urbanism pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren în
suprafaţă de 13,60 mp pentru realizarea obiectivului „Securizare reţea joasă
tensiune în zona PTA14 Moineşti, judeţul Bacău”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren
situată în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren situată în municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
contribuţiei Consiliului Local al municipiului Moineşti la finanţarea activităţii de
protectie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap, pe anul 2013.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei economice pentru a
prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
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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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Moineşti şi a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului
Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind constituirea
servituţii necontinue pentru imobilul - teren şi construcţii, situat în municipiul
Moineşti, strada Cpt. Zăgănescu, nr. 26, judeţul Bacău.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind constituirea servituţii necontinue
pentru imobilul - teren şi construcţii, situat în municipiul Moineşti, strada Cpt.
Zăgănescu, nr. 26, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 22 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind constituirea
servituţii necontinue pentru imobilele - teren şi construcţii, situate în municipiul
Moineşti, strada George Enescu, nr. 2, judeţul Bacău.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind constituirea servituţii necontinue
pentru imobilele - teren şi construcţii, situate în municipiul Moineşti, strada George
Enescu, nr. 2, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 23 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind asocierea
Municipiului Moineşti cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România –
Filiala Bacău.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind asocierea Municipiului Moineşti cu
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Bacău, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 24 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
spaţiilor pentru comercianţii ce ocupă construcţii supuse demolării în incinta Piaţă
agroalimentară din municipiul Moineşti.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
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Domnul consilier Irimia Dumitru: Comercianţii care nu au mărfuri
agroalimentare vor intra împreună cu cei care comercializează mărfuri
agroalimentare?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În hală vor intra numai cei care doresc să
desfăşoare activitate în concordanţă cu profilul halei. Le acordăm o variantă de a
desfăşura o activitate pentru a avea cu ce să-şi întreţină familia.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Vom întocmi şi un regulament de
organizare şi funcţionare al halei.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Să încercăm o altă organizare pe două
secţiuni, o secţiune cu produse ecologice, iar cealaltă secţiune cu restul de marfă
adusă din import.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cum facem diferenţele?
Domnul consilier Irimia Dumitru: Din mass-media am aflat că există
aparate care pot face aceste diferenţe.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cine garantează aceste aparate?
Domnul consilier Irimia Dumitru: Dorim să încurajăm producătorii.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În hală vor intra numai producătorii. Putem
verifica actele, certificate de producător şi ce cantitate produce. Calitatea nu o
putem noi verifica pentru că există piaţă liberă şi toată lumea trebuie să aibă
posibilitatea să cumpere şi ieftin şi scump.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Sunt de acord cu dvs., dar pe de o parte
să fie cei care au marfă de calitate, chiar mai scumpă pentru ai încuraja.
Producătorii din Galaţi au incheiat un contract cu pe 5 ani Anglia, nu vor mai veni
la Moineşti.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem la Moineşti familii care vin în
fiecare an de la Paşcani, Râmnicu Sărat, Bizigheşti.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Propun să-i încurajăm prin taxe de piaţă
mai mici, faţă de cei care vin cu marfă de calitate inferioară din import.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu putem face acest lucru, legea nu ne
permite. Putem verifica dacă au certificate de producător şi dacă produsele sunt
româneşti. Cred că deschiderea halei va fi un mare atu pentru a atrage producătorii
ştiind că este numai pentru ei. Vom vedea în perioada de iarnă când producători nu
prea sunt, nu vom sta cu hala goală, iar comercianţii să stea în frig.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Dau
cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
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din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea spaţiilor pentru
comercianţii ce ocupă construcţii supuse demolării în incinta Piaţă agroalimentară
din municipiul Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 25 de pe ordinea de zi: Raport de activitate al administratorului
special al S.C. Apa Prim S.R.L. Moineşti.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Ce aţi
rezolvat cu Staţia de epurare de la Găzărie? Am discutat şi cu dl. director Barbălată
pentru a face ceva, să reparăm, nu poate să rămână aşa.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Domnule preşedinte, faceţi
diferenţa. S.C. Apa Prim S.R.L. este societate aflată în lichidare, d-na Enea Daniela
este administratorul special, iar dl. Barbălată lucrează la Compania Regională de
Apă Bacău, Punctul de lucru Moineşti. Doamna Enea ne poate spune în ce stadiu se
află lichidarea societăţii S.C. Apa Prim S.R.L. Moineşti.
Doamna Enea Daniela, administrator special al S.C. Apa Prim S.R.L.
Moineşti: Prin hotărârea nr. 130/25.10.2013 am fost desemnată administrator
special al S.C. Apa Prim S.R.L. Moineşti. În această calitate am procedat la
inventarierea bunurilor aflate în administrarea societăţii, respectiv predarea-primirea
lor în gestiunea domeniului public al municipiului Moineşti, aşa cum rezultă din

23

lista de inventar ataşată la raport. La această dată situaţia S.C. Apa Prim S.R.L.
Moineşti se prezintă astfel: pe rolul instanţelor de judecată figurează un număr de
110 dosare, în stadiu de fond sau recurs; la Biroul Judecătoresc Mititelu Iosif se află
în executare silită un număr de 83 de sentinţe civile; urmează a fi acţionaţi în
instanţă, lichidatorul solicitând termen pentru continuarea procedurii, un număr de
20 de debitori. De asemenea, pe rolul instanţei de judecată se află dosarul nr.
161/220/2012 prin care S.C. Apa Prim S.R.L. Moineşti, prin lichidator cabinet
Individula Ionescu IM Adrian, solicită pretenţii U.A.T. şi Consiliului Local
Moineşti în sumă de 318.222,87 lei, suma ce reprezintă 228.931,93 lei – subvenţii
apă rece neachitată, respectiv 89.290,94 lei – prestări servicii. Instanţa de judecată a
hotărât desemnarea unui expert.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: A fost efectuată şi expertiza.
Doamna consilier Ladaru Daniela: La ce se referă dosarul nr.
161/220/2012?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2009
prevede că o parte din contravaloarea pierderilor din reţeaua de distribuţie poate fi
subvenţionată de Consiliul local în limita fondurilor disponibile. Domnul Barbălată
nu a înţeles, a întocmit factură şi s-a înregistrat cu profit. Consiliul local a luat act şi
a spus că nu există fonduri şi nu avem prins în buget această subvenţie, deci
dumnelui trebuia să reglementeze situaţia. Pe acest considerent „poate să
subvenţioneze” dumnealui a considerat că „trebuie să subvenţioneze”, denaturând
toată contabilitatea firmei.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Facturile nu au fost acceptate la plată.
Domnul ec. Chirea Gheorghe, director economic: Au fost returnate pe
măsură ce erau înaintate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Expertul desemnat de instanţa de judecată
le acceptă, nu în totalitate, motivând că unele facturi nu au fost înregistrate corect.
Nu mai comentez, dar în opinia mea m-aş îndrepta împotriva domnului Barbălată
care a fost numit de Consiliul local administrator al acestei societăţi. Ori el a
administrat prost şi mai mult decât atât acum suntem buni de plată. Am purtat mai
multe discuţii în Consiliul local, consilierii vechi ştiu, când i-am explicat că nu sunt
bani în buget şi nu avem de unde plăti acele facturi. Dumnealui a înregistrat în
contabilitate facturile fără acceptul nostru de plată, denaturând atât profitul cât şi
T.V.A.-ul.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Vom plăti această sumă?
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Vom face obiecţiuni la expertiză şi
dacă o să putem administra un alt probatoriu, atunci o să avem o altă soluţie, altfel
nu.
Punctul 26 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Ilie Vasile: Vreau să aduc în atenţie două probleme, prima
se referă la Baza de tratament. În ce stadiu ne aflăm în negocieri cu proprietarul
imobilului?
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În data de 10 aprilie a avut loc întâlnirea
Comisiei de analiză şi negociere pentru stabilirea situaţiei viitoare a imobilului Bază
de tratament cu spaţii de cazare şi a terenului aferent, cu dl. Bucur Cristian proprietarul acestui imobil. La şedinţă a participat dl. Fantază Ciprian,
reprezentantul desemnat al Consiliului Judeţean şi dl. avocat Antoneac Mihai
Octavian. Proprietarul a venit însoţit de avocata sa şi a spus că doreşte să vândă
imobilul cu terenul aferent, solicitând contravaloarea sumei achitate în 2007
actualizată cu indicele de inflaţie şi ţinând cont de cursul valutar plus cheltuielile
notariale. Împreună cu dl. avocat şi dl. Fantaza am încercat să-l convingem să
accepte suma care a plătit-o, iar dacă mai are şi alte pretenţii să se adreseze instanţei
de judecată. Instanţa va hotărâ dacă suma trebuie actualizată şi în ce fel. Evoluţia
pieţei imobiliare este un aspect, degradarea imobilului este alt aspect care trebuie
luat în calcul. Pe de altă parte dumnealui a avut şi alte cheltuieli ocazionate de
această achiziţie, judecata avută cu celălalt proprietar.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: A susţinut nişte aberaţii.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Domnul consilier Enea a participat la
această întâlnire. Pe data de 14 mai avem termen la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, să vedem ce va hotărâ.
Doamna consilier Ladaru Daniela: A plătit impozitul?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: A contestat în instanţă şi ne aflăm în
judecată. Domnul proprietar a depus o listă cu cheltuielile făcute în perioada iunie
2007 – aprilie 2013 din care rezultă o valoare de 555.261,98 euro însemnând
contravaloarea contractului, cost scrisoare de garanţie bancă, taxă notarială, taxa de
cadastru, taxe extrajudiciare şi propune varianta I de actualizare. Are făcute tot felul
de calcule.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Problema se
pune ce vom face cu el dacă îl cumpărăm.
Domnul consilier Ilie Vasile: Din discuţiile purtate cu unii dintre
comercianţi am înţeles că le-aţi interzis să-şi expună marfa afară pe trotuar.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, este decizia mea şi a colegilor din
primărie, trotuarul nu este spaţiu comercial pentru a fi expuse tot felul de mărfuri
(coroane, faianţă, sobe, aragaze, etc). Şi aşa avem trotuare înguste, chiar foarte
înguste în anumite locuri.
Domnul consilier Ilie Vasile: Au spus că nu le vor expune pe trotuar, dar săi lăsaţi în faţa magazinului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Să înţeleg că dvs. sunteţi de acord?
Domnul consilier Ilie Vasile: Nu, nici eu nu sunt de acord.
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Doamna consilier Ladaru Daniela: Rufele întinse în exteriorul balcoanelor
la blocuri dau un aspect urât. Unii locatari închid balcoanele mărind camerele, dar
îşi întind rufele în exterior.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: La Lucăceşti
lângă grădiniţă este un mic parc de joacă foarte aglomerat. Cred că ar trebui să mai
amenajaţi, investiţia ar fi bine venită.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Mai avem locuri de joacă în Lucăceşti,
unul amplasat în faţa şcolii pe care-l vom reface, altul în parc. Vom amplasa şi în
Parcul Osoiu.
Domnul consilier Manolache Ionică: În spatele Grădiniţei cu program
prelungit se află un teren. Şi acolo se poate amenaja loc de joacă pentru copii.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Suntem în litigiu cu acel teren, să vedem ce
va hotărâ instanţa de judecată.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 25.04.2013, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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