CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 25.10.2012, 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 25.10.2012.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1291/18.10.2012 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipseşte motivat domnul consilier Apostu Radu.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directorii şi şefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti, domnul ing. Cehan Bogdan – director S.P.A.S. Moineşti şi
reprezentanţii mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 20.09.2012 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 20.09.2012.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 20.09.2012, cu 18 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 Spătaru Eugen: Propun pe domnul consilier Manolache
Ionică 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 Spătaru Eugen.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă, pentru următoarele trei luni, să fie domnul
consilier Manolache Ionică, cu 18 voturi pentru.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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 20.09.2012.
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 Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a
Serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân şi ecarisaj al municipiului
Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind modificarea art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr.
124/28.10.2010 pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile situate
în municipiul Moineşti, strada Lucăceşti, nr. 2, judeţul Bacău, Clubului Elevilor
Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind avizarea documentaţiei de urbanism Plan
Urbanistic Zonal şi a Regulamentului aferent pentru obiectivul „Ansamblu locuinţe
unifamiliale, împrejmuire şi racorduri utilităţi”, str. Nicolae Bălcescu, municipiul
Moineşti, judeţul Bacău şi însuşirea raportului privind procesul de informare şi
consultarea publicului pentru documentaţia de urbanism.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea furnizării contra cost a meniului
zilnic pentru copiii Centrului de zi din cadrul Şcolii „Tristan Tzara” Moineşti şi
copiilor clasei speciale de tip „Şcoală după şcoală” din cadrul Şcolii Prăjeşti,
comuna Măgireşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Moineşti pe anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi
Numărului de personal a Serviciului Public de Asistenţă Socială Moineşti, judeţul
Bacău.
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Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Programului local de acţiune privind
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al
municipiului Moineşti în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului operativ de acţiune
pentru perioada de toamnă - iarnă 2012-2013, în municipiul Moineşti, judeţul
Bacău”.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare şi
administrare a locuinţelor sociale din municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi
a Numărului de personal a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză şi negociere
pentru stabilirea situaţiei viitoare a imobilului „Bază de tratament cu spaţii de
cazare” şi a terenului aferent, situat în str. T. Vladimirescu, municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
18. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului
Local nr. 130/19.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor
tehnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul «Extinderea si
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău», modificata prin
H.C.L. nr. 31/07.03.2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
19. Diverse:
* Cererea nr. 23099/24.09.2012 a S.C. HARIETA COM S.R.L. prin care
solicită concesionarea unui teren situat pe str. T. Vladimirescu (Parc Băi);
* Cererea nr. 24567/10.10.2012 a d-lui Dărmănescu Constantin prin care
solicită concesionarea unui teren situat pe str. Plopilor, zona blocurilor 6-7;
* Informarea Asociaţiei „Sfinţii Voievozi” cu privire la stadiul realizării
investiţiei pe terenul atribuit de Consiliul local.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi un proiect de
hotărâre urgente, ce nu suportă amănare, şi anume:
1. Proiect de Hotărâre privind revocarea din funcţie a administratorilor
speciali de la societăţile comerciale ale Consiliului Local al municipiului Moineşti
şi desemnarea unor noi administratori speciali,
care au fost discutat în şedinţele comisiilor de specialitate şi avizat favorabil de
către acestea.
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Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre.
Se aprobă, cu 18 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectului de
hotărâre sus menţionat.
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
proiectul de hotărâre.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 25.10.2012, cu 18 voturi
pentru.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Punctele 1 şi 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
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului
Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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, 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 Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică a Serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân şi
ecarisaj al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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, 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 Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a
Serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân şi ecarisaj al municipiului
Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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, 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 Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier
„Transporturi”?

Romaşcanu

Mircea:

Ce

reprezentă

capitolul

Doamna ec. Pădureanu Gabriela, şef Serviciu Buget Contabilitate:
Capitolul bugetar „transporturi”, conform Ordinului Ministrului Finanţelor aşa este
denumit iar activitatea este „străzi”. Noi avem activitatea de întreţinere, reparaţii
străzi.
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Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre.
Se aprobă Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012, cu 18 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea art.
1, alin. (1) din Hotărârea nr. 124/28.10.2010 pentru atribuirea în folosinţă gratuită
a unor bunuri imobile situate în municipiul Moineşti, strada Lucăceşti, nr. 2,
judeţul Bacău, Clubului Elevilor Moineşti.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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 Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea art. 1, alin. (1) din
Hotărârea nr. 124/28.10.2010 pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unor bunuri
imobile situate în municipiul Moineşti, strada Lucăceşti, nr. 2, judeţul Bacău,
Clubului Elevilor Moineşti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind avizarea
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului aferent
pentru obiectivul „Ansamblu locuinţe unifamiliale, împrejmuire şi racorduri
utilităţi”, str. Nicolae Bălcescu, municipiul Moineşti, judeţul Bacău şi însuşirea
raportului privind procesul de informare şi consultarea publicului pentru
documentaţia de urbanism.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei de urbanism pentru a prezenta raporttul
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind avizarea documentaţiei de urbanism
Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului aferent pentru obiectivul „Ansamblu
locuinţe unifamiliale, împrejmuire şi racorduri utilităţi”, str. Nicolae Bălcescu,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău şi însuşirea raportului privind procesul de
informare şi consultarea publicului pentru documentaţia de urbanism, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
furnizării contra cost a meniului zilnic pentru copiii Centrului de zi din cadrul
Şcolii „Tristan Tzara” Moineşti şi copiilor clasei speciale de tip „Şcoală după
şcoală” din cadrul Şcolii Prăjeşti, comuna Măgireşti.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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 Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea furnizării contra cost a
meniului zilnic pentru copiii Centrului de zi din cadrul Şcolii „Tristan Tzara”
Moineşti şi copiilor clasei speciale de tip „Şcoală după şcoală” din cadrul Şcolii
Prăjeşti, comuna Măgireşti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public de Asistenţă
Socială Moineşti pe anul 2012.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Moineşti pe
anul 2012, cu 18 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei, Statului de funcţii şi Numărului de personal a Serviciului Public de
Asistenţă Socială Moineşti, judeţul Bacău.
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Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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 Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii şi Numărului de personal a Serviciului Public de Asistenţă Socială Moineşti,
judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
Programului local de acţiune privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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
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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, preşedinte de şedinţă: Dacă sunt
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Programului local de
acţiune privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 18 voturi pentru,
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind numirea
reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Moineşti în Comisiile pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
din municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă - În şedinţele pe
comisii au fost prezentate propunerile făcute de iniţiatorul proiectului de hotărâre,
după cum urmează: la Liceul Teoretic „Spiru Haret” d-na prof. Burghelea
Luminiţa, la Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” d-na ing. Pruteanu Elena, la
Şcoala „Ştefan Luchian” dl. preot dr. Enea Daniel, la Şcoala „George Enescu”
dl. prof. Lovin Constantin, la Şcoala „Tristan Tzara” d-na jr. Fodor Adela, la
Şcoala „Alexandru Sever” dl. exp. în comunicare Costea Viorel.
Dacă sunt şi alte propuneri, întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului
Local al municipiului Moineşti în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul
Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind reprezentarea
în justiţie a Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind reprezentarea în justiţie a Consiliului
Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
„Programului operativ de acţiune pentru perioada de toamnă - iarnă 2012-2013, în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei de urbanism pentru a prezenta raporttul
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea „Programului operativ de
acţiune pentru perioada de toamnă - iarnă 2012-2013, în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău”, cu 18 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului de funcţionare şi administrare a locuinţelor sociale din municipiul
Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de
funcţionare şi administrare a locuinţelor sociale din municipiul Moineşti, judeţul
Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei, Statului de funcţii şi a Numărului de personal a Spitalului Municipal
de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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 Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dacă sunt
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii şi a Numărului de personal a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti,
judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind constituirea
Comisiei de analiză şi negociere pentru stabilirea situaţiei viitoare a imobilului
„Bază de tratament cu spaţii de cazare” şi a terenului aferent, situat în str. T.
Vladimirescu, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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 şi o propun pe d-na
consilier Ladaru Daniela să fie membru al acestei comisii.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză şi
negociere pentru stabilirea situaţiei viitoare a imobilului „Bază de tratament cu
spaţii de cazare” şi a terenului aferent, situat în str. T. Vladimirescu, municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 130/19.11.2010 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a Politicii de tarifare
pentru Proiectul «Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Bacău», modificata prin H.C.L. nr. 31/07.03.2012.
Domnul consilier Manolache Ionică, 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, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În Studiul de Feabilitate se regăsesc
toate străzile?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Prin acest proiect de 128 milioane euro
municipiului Moineşti i-a fost alocată suma de 18,5 milioane euro, o sumă
importantă. Ar trebui să ne încadrăm în aceste cifre, prioritar este staţia de upurare
şi reţeaua de canalizare. Avem prinsă o sumă şi pentru reabilitarea reţelei de apă.
Domnul Viceprimar şi dl. Vinghiac Octavian - reprezentantul nostru în AGA ADIB
se ocupă de acest proiect şi vă pot furniza informaţiile dorite.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Local nr. 130/19.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a
Indicatorilor tehnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul «Extinderea
si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău», modificata prin
H.C.L. nr. 31/07.03.2012, cu 18 voturi pentru.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind revocarea din
funcţie a administratorilor speciali de la societăţile comerciale ale Consiliului
Local al municipiului Moineşti şi desemnarea unor noi administratori speciali.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu liliana
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, membru al 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, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă - În şedinţele
pe comisii au fost prezentate propunerile făcute de iniţiatorul proiectului de
hotărâre, după cum urmează: la S.C. Prest Serv S.A. Moineşti dl. Constantin Toma
şi la S.C. Apa Prim S.R.L. Moineşti d-na Enea Daniela. Dacă sunt şi alte propuneri,
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind revocarea din funcţie a
administratorilor speciali de la societăţile comerciale ale Consiliului Local al
municipiului Moineşti şi desemnarea unor noi administratori speciali, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 20 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Cererea nr. 23099/24.09.2012 a S.C. HARIETA COM S.R.L. prin care
solicită concesionarea unui teren situat pe str. T. Vladimirescu (Parc Băi).
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Solicită concesionarea suprafeţei de teren
de 156 mp - parcarea din spatele blocului A3. Raportul Serviciului de Urbanim
spune că investiţia privată propusă, conform cererii de concesiune, nu se încadrează
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în categoria obiectivelor de uz sau de interes public pentru a putea fi realizată pe un
teren aparţinând domeniului public. Este prezentat şi extrasul din Anexa nr. 7 la
Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001 – Inventarul bunurilor ce aparţin
domeniului public al municipiului Moineşti, unde la poziţia nr. 275 apare parcarea
betonată str. T. Vladimirescu, Parc Băi, vecini bl. A1-A3. În concluzie este domeniu
public şi o concesiune a acestui teren se poate acorda doar pentru uz şi interes
public.
* Cererea nr. 24567/10.10.2012 a d-lui Dărmănescu Constantin prin care
solicită concesionarea unui teren situat pe str. Plopilor, zona blocurilor 6-7.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Domnul Dărmănescu Constantin solicită
suprafaţa de teren de 30 mp pentru construire garaj pe str. Plopilor. De asemenea,
raportul Serviciului de Urbanism este negativ ţinând cont de apropierea de blocurile
6 şi 7. Nu se respectă distanta minimă de 15 m stabilită conform O.M.S. nr.
536/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
* Informarea Asociaţiei „Sfinţii Voievozi” cu privire la stadiul realizării
investiţiei pe terenul atribuit de Consiliul local.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este răspunsul primit de la Asociaţia
„Sfinţii Voievozi”. Având în vedere Hotărârea nr. 20/2010 prin care s-a acordat cu
titlu gratuit terenul în suprafaţă de 1513 mp, str. Lucăceşti, nr. 61B pentru
construirea unui aşezământ social, am solicitat un raport privind stadiul realizării
investiţiei. S-a acordat cu nişte condiţii. Ne răspunde că s-a realizat SF-ul pentru
construirea unui cămin de bătrâni, a fost întocmită documentaţia în vederea obţinerii
autorizaţiei de construire, urmând cursul obţinerii acesteia imediat ce vor fi
identificate resurse pentru începerea lucrărilor. Aici nu avem un raport, dar l-aş cere
mai ales pe partea juridică, de ducere la îndeplinire şi dacă respectă condiţiile din
hotărâre, pentru informare în şedinţa viitoare.
Vreau să vă informez că luna aceasta a fost zi aniversară pe data de 5 a
domnului consilier Manolache Ionică, pe data de 8 a doamnei consilier Chirea
Mihaela şi pe 23 a domnului consilier Talpău Sorin, cărora le urăm „La mulţi ani”.
Dacă aveţi să ne aduceţi la cunoştinţă şi alte probleme.
Domnul consilier Pascalini Alexandru: Semnul „interzis” de la intrarea de
lângă Spital nu se prea vede.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Când se va turna covorul asfaltic pe
strada Lucăceşti?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: De luni, s-au turnat betoane până acum şi
urmează covorul asfaltic.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: O parte din
locuitorii de pe strada Păcii cer introducerea unei restricţii de tonaj pe această stradă
şi pe o porţiune din strada 1 Mai (de la nr. 100 la nr. 90) pentru că maşinile mari ale
Petrom care trec către parcuri şi-au făcut un obicei, să circule pe strada Păcii.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Avem un birou în cadrul Primăriei
pentru protecţia consumatorilor?
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Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: În clădirea primăriei, la etajul 3
există un birou al OPC Bacău unde îşi desfăşoară activitatea doi inspectori pe zonă,
nu numai în municipiul Moineşti şi care aparţin de Bacău.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Avem nevoie de un spaţiu în
Moineşti pentru sediul partidului PP-DD.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cunosc problema, din păcate Primăria
Moineşti nu are spaţii în zona centrală. Nu vreau să vă propun la şcoala de la
Găzărie care este goală sau la o altă şcoală de la periferie.
Domnul consilier Ilie Vasile: Referitor la lucrările care se execută pe strada
care duce la Zemeş, covorul asfaltic trebuie turnat până la motel.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Chiar azi am semnat o adresă către
constructor ca să-şi intensifice lucrul. Sperăm ca săptămâna viitoare să avem avizul
de la Comisia de autorizare a împrumuturilor locale şi să semnăm contractul de
credit. Avem restanţe la plata facturilor de la proiectele cu fonduri europene de
aprox. 4 milioane lei.
Vreau să vă aduc la cunoştinţă că mă îngrijorează cheltuielile pe curăţenie.
Vor intra şi cu deszăpezirea anul acesta, vor fi costuri foarte mari raportat la ce am
avut anul trecut datorită faptului că preluăm şi sectorul de drum naţional pe care
trebuie să-l deszăpezim noi. Vom vedea, anul acesta este primul an.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Odată preluat sectorul de drum
naţional, a ieşit din graficul de deszăpezire şi întreţinere a Companiei de Drumuri
Naţionale.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Pe strada T. Tzara, cu proiectul de
reabilitare a străzii am înţeles că s-au desfiinţat gurile de canalizare.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Vor fi ridicate la cote.
Doamna consilier Ladaru Daniela: În ce fază se află P.U.G.-ul?
Doamna ing. Petecuţă Iustina, sef Serviciu Urbanism: Se află în faza de
elaborare a Regulamentului de urbanism.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Cine este proprietarul platoului de la
Lucăceşti?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: O parte este al primăriei, terenul de sport şi
terenul dintre acesta şi căminul pe care-l reabilităm este proprietate privată.
Domnul consilier Sandu Teodor: Există o cerere a unor cetăţeni rromi
vecini cu blocul 14M de pe strada M. Sadoveanu care doresc să se mute pe un teren
proprietatea Petrom, să predea la primărie şi să facă un schimb de teren. Din câte
ştiu Petrom-ul este de acord.

20

Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am discutat cu domnul manager
Constantinescu care mi-a spus că acolo este un obiectiv de investiţii şi că încearcă
să mute acea sondă experimentală înafara acestui teren. I-am propus să-i dăm din
domeniul privat, islaz.
Domnul consilier Sandu Teodor: Este vorba de terenul unde a fost rampa
de tubing, fosta brigadă a VI-a, o clădire veche unde a funcţionat secţia de
automatizare.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Eu ştiam de terenul de până în secţia de
pompieri, pe dreapta.
Domnul consilier Sandu Teodor: Nu, terenul de după secţia de pompieri,
să-l închiriem, dar nu avem cum. Mai degrabă să-l predăm Primăriei.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Se face proces-verbal de predare-primire,
d-na Roxana Lazăr se ocupă cu aceste terenuri. Dacă vine cu procesul-verbal,
mergem la măsurătoare şi semnăm. Dar în condiţia ca ei să renunţe la ceea ce au
aici, altfel nu pentru că sunt mai multe familii şi ne putem trezi în litigiu cu vre-un
moştenitor.
Domnul consilier Ilie Vasile: Lucrările de îndiguire de la Hangani când se
vor termina?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Apele Române sunt în măsură să rezolve
problema, îl avem aici un reprezentant, pe domnul consilier Spătaru. Am solicitat la
întâlnirea cu dl. Prefect şi în nenumărate întâlniri care le-am avut referitoare la
drumul către Zemeş ca să se îndiguiască acea bucată pentru a reface drumul
judeţean pentru a nu mai fi nevoiţi să circulăm prin pădure.
Domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte de şedinţă: Au avut în
plan 1,5 km pe râul Urminiş dar în 4 ani nu au făcut nimic.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Acolo unde a ieşit din albie Urminişul, am
refăcut digurile anul acesta. Dar ca să refacem totul, Consiliul local nu va avea bani
niciodată.
Domnul consilier Ilie Vasile: Pe un proiect cu fonduri europene, aşa cum s-a
făcut la Slănic Moldova.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Să aşteptăm anul 2014 şi în 2013 să ne
gândim ce proiecte prioritare stabilim. Ce facem din bugetul local, ce Studii de
fezabilitate să avem pregătite pentru ca la 1 ianuarie 2014 când se va da drumul la
depunere să fim pregătiţi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: A trecut o lună de zile de la instalarea
camerelor, se observă eficienţa lor?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, deja Poliţia a rezolvat câteva cazuri şi
continuă să ne solicite probe martor.
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Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Sunt eficiente şi pe timp de noapte?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, o parte nu aveau vizibilitate noptea, sa rezolvat şi acum au.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Manolache Ionică, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 25.10.2012, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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