CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 25.04.2016, 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 25.04.2016.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 444/18.04.2016 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat doamna consilier Chirea Mihaela și domnul consilier Vascan
Ștefan Cezar.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, directori și contabili șefi ai unităților de
învățământ din municipiul Moinești și reprezentanţi mass-media.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 25.03.2016 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
comisii 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 25.03.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 25.03.2016, 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. Comisiile de
specialitate au propus pe domnul consilier Bulboacă Barbu Gabriel. Dacă aveţi şi
alte propuneri.
Nefiind alte propuneri şi ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate,
supun la vot Proiectul de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 2 luni cu
propunerea Comisiilor de specialitate.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului
Moineşti, pentru o perioadă de două luni, domnul consilier Bulboacă Barbu Gabriel,
cu 17 voturi pentru.

2

Domnul consilier Bulboacă-Barbu Gabriel, 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 25.03.2016.
2. Proiect de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă al municipiului Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute către E.ON Distribuţie România S.A., asupra unui teren situat în
municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
”Structură metalică scenă – Parc Băi” faza: Proiect tehnic și a indicatorilor tehnicoeconomici, proiect nr. 39/GCP/2013/Revizie 1, proiectant SC GRUP CONSULT
PROIECT SRL Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului
Moineşti la data de 31.03.2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii a
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi a serviciilor publice
subordonate Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitului pentru
terenul care contribuie la exploatarea resurselor de apă și terenul folosit ca zonă de
protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Diverse:
- Adresa nr. 800/08.04.2016 a Colegiului Tehnic ”Grigore Cobălcescu”
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de Proiectul de
hotarâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului
Moineşti însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
care a fost analizat în şedinţele comisiilor de specialitate şi avizat favorabil de către
acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus
menţionat.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
hotarâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului
Moineşti însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001.
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Domnul consilier Bulboacă-Barbu Gabriel, 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 completat al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 25.04.2016, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 1 și 2 au fost parcurse, punctul 3 a fost retras de inițiator de pe
ordinea de zi, se trece la punctul 4.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către E.ON Distribuţie România S.A.,
asupra unui teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Bulboacă-Barbu Gabriel, 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, Ilie Vasile și Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, 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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Bulboacă-Barbu Gabriel, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute către E.ON Distribuţie România S.A., asupra unui teren situat în
municipiul Moinești, județul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice ”Structură metalică scenă – Parc Băi” faza:
Proiect
tehnic
și
a
indicatorilor
tehnico-economici,
proiect
nr.
39/GCP/2013/Revizie 1, proiectant SC GRUP CONSULT PROIECT SRL Moinești.
Domnul consilier Bulboacă-Barbu Gabriel, 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, Ilie Vasile și Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, 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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Bulboacă-Barbu Gabriel, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice ”Structură metalică scenă – Parc Băi” faza: Proiect tehnic și a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 39/GCP/2013/Revizie 1, proiectant SC
GRUP CONSULT PROIECT SRL Moinești, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor municipiului Moineşti la data de 31.03.2016.
Domnul consilier Bulboacă-Barbu Gabriel, 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, Ilie Vasile și Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, 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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Bulboacă-Barbu Gabriel, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
municipiului Moineşti la data de 31.03.2016, cu 17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2016.
Domnul consilier Bulboacă-Barbu Gabriel, 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

6

Angela, Ilie Vasile și Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, 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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Bulboacă-Barbu Gabriel, 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 Moineşti pe anul 2016, cu 17 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti şi a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Bulboacă-Barbu Gabriel, 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, Ilie Vasile și Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, 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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Bulboacă-Barbu Gabriel, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului
de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi a
serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, cu 16 voturi pentru.
Dommnul Viceprimar nu se afla în sală la momentul votului.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
scutirii la plata impozitului pentru terenul care contribuie la exploatarea resurselor
de apă și terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și
apă uzată din municipiul Moinești.
Domnul consilier Bulboacă-Barbu Gabriel, 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, Ilie Vasile și Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
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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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Bulboacă-Barbu Gabriel, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitului
pentru terenul care contribuie la exploatarea resurselor de apă și terenul folosit ca
zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul
Moinești, cu 16 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiectul de hotarâre privind completarea
inventarului domeniului public al municipiului Moineşti însuşit prin Hotărârea
Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1347/2001.
Domnul consilier Bulboacă-Barbu Gabriel, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză
şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Bulboacă-Barbu Gabriel, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotarâre privind completarea inventarului domeniului
public al municipiului Moineşti însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti
nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001, cu 16 voturi
pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Adresa nr. 800/08.04.2016 a Colegiului Tehnic ”Grigore Cobălcescu”.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Domnule director, așa după cum îmi
amintesc, în toamnă am efectuat o vizită la dumneavoatră la Colegiu și am reluat
discuția referitoare la Studiul de fezabilitat pe care îl avem întocmit din anul 2009.
L-am reluat și l-am actualizat pregătit fiind pentru a-l depune spre finanțare pe Axa
nr. 3 - reabilitare termică eficiență energetică a clădirilor. Urmare a întâlnirii
noastre, am considerat oportun să introducem în acest proiect tot ceea ce ar fi
eligibil pe această axă de finanțare, respectiv termia care nu era prinsă cât și
celelalte clădiri din curte pentru reabilitare și iluminat.
Doamna ec. Ivașcu Ramona, șef Birou Proiecte: Deocamdată nu este
apărut ghidul pentru unitățile de învățământ, acest proiect este posibil să mai sufere
modificări funcție de prevederile ghidului final.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Până acum sunt publicate trei ghiduri, două
ne interesează pe noi, cel de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale de locuit și
urmează să apară și ghidul pentru clădirile publice unde va intra Colegiul ”Grigore
Cobălcescu” împreună cu Școala ”George Enescu”, sediul Direcției de Asistență
Socială (fosta clădire ALCOR). Iar celelalte două unități de învățământ, respectiv
Școala ”Alexandru Sever” și Școala ”Ștefan Luchian”, avem pregătite
documentațiile pentru a le depune pe o altă axă de finanțare, reabilitare
infrastructură școlară având și dotări. Le-am împărțit și pe o axă de finanțare și pe
cealaltă ca să avem mai multe șanse de obținere a contractelor de finanțare. Bine ar
fi ca împreună cu persoane desemnate de dumneavoastră să studiem acest SF și
celelalte probleme pe care le-ați enumera, mă refer la terenul de sport care nu intră
în acest proiect, pentru a ști exact ce trebuie proiectat în perioada următoare, ce se
poate face anul acesta și în anii următori.
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Domnul prof. Ivan Stelian, director Colegiul Tehnic. ”Grigore Cobălcescu”:
Vom veni și vom verifica împreună. Problema am roidicat-o din anul 2009,
dumneavoastră ne-ați răspuns prompt, ne-ați întocmit acest proiect, dar din păcate
nu s-a finalizat, s-a ajuns la o situație limită. Lăsând la o parte faptul că școala
funcționează, dar funcționează la limita calității și la limita siguranței. Acoperișul
școlii, a căminului sunt din țiglă, sunt înalte și nu se pot repara ușor. Când bate
vântul trebuie să luăm toate măsurile de siguranță pentru a împiedica producerea de
accidente. De asemenea, centrala este amplasată în curtea școlii, la o distanță
apreciabilă de celelalte clădiri, canalul termic depășește 300 m, trece pe sub parcare
și este greu de intervenit. Acum avem o avarie chiar sub această parcare. Sperăm că
se va aproba cât mai repede proiectul astfel încât să putem începe lucrările de
reabilitare termică.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Astăzi a demisionat d-na ministru a
Fondurilor europene. Poate vine cineva mai energic care să miște lucrurile mai
repede, că deja au trecut 2 ani și jumătate și au deschis doar trei linii de finanțare.
Ghidul la care facem referire va intra în consultare publică. La ultima întâlnire la
care am participat la AMR, domnul Vicepremier Dîncu a propus în luna octombie
prezentarea ghidurilor pe eficiență energetică. Din cele șase puncte pe care le-ați
prezentat în această scrisoare patru intră în cadrul acestui proiect, reabilitarea
terenului de sport și a căilor de acces în școală nu pot fi prinse. Vom studia
problema și vom vedea ce se poate face, nu este o perioadă în care să luăm astfel de
decizii, așteptăm validarea noului Consiliu local.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Din momentul aparației acestui ghid, cât
ar mai dura implementarea proiectului?
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: În luna ianuarie a apărut ghidul spre
consultare, au anunțat în martie că începând cu 15 mai se pot depune cererile de
finanțare. Din momentul depunerii cererii există o perioadă în care Comisia de
evaluare va lucra. La ultimile consfătuiri la care am participat au spus că în
aproximativ 6 luni, dar îmbucurător este faptul că nu se așteaptă depunerea unui
număr de proiecte ci pe măsură ce proiectul este depus intră în evaluare. În măsura
în care întrunește punctajul intră la contractare, care înseamnă 3-4 luni. După
semnarea contractului se intră în procedura de achiziție publică care durează 60 de
zile în condițiile în care nu sunt contestații la licitație. După care se semnează
contractul de lucrări.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Dacă apare ghidul în toamnă, mai
durează cel puțin un an?
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Cel mult 1 an. Dacă ghidul intră în
consultare în toamnă, până la finele anului va apare finalizat, urmează depunerea
proiectelor, evaluarea și contractarea.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Această iarnă a fost săracă în
precipitații, dar nu știm cum va fi iarna următoare și în sălile și pe holul de la etajul
trei sunt infiltrații de apă, când plouă stăm cu gălețile, iar dacă vor fi infiltrații în
continuare riscăm să cadă plafoanele.
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Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Aceleași discuții le avem și la Școala
”Ștefan Luchian” cu toate că este păcat să nu așteptăm câteva luni și să cheltuim
banii pe reparații. Oricum bugetul primăriei nu permite schimbarea acoperișului la
Colegiul Tehnic ”Grigore Cobălcescu”. Lucrarea va costa foarte mult și există
posibilitatea să o facem cu fonduri nerambursabile.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Există pericolul producerii accidentelor,
așa cum a spus domnul director Ivan Stelian, noi nu vrem să se întâmple, iar când
plecăm de la școală ne bucurăm că în ziua respectivă nu s-a întâmplat nici un
accident.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Acest pericol există la tot pasul în
municipiul Moinești, având în vedere starea acoperișurilor blocurilor, mă refer la
cele cu șarpantă cu țiglă și unde nu s-a intervenit ani, zeci de ani, imaginați-vă ce se
poate întâmpla, iar Asociațiile de proprietari în continuare sunt pasive. La ultima
vijelie le-am trimis avertizare președinților de asociații la blocurile de la piață, bl.
C1 și C2 și au fost tare speriați. Ei sunt administratorii asociației și ei trebuie să
dispună măsuri cu proprietarii.
* Raportul de autoevaluare al managerului Spitalului Municipal de Urgență
Moinești.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Domnul manager nu a ajuns la ședință, voi
retrage acest material de pe ordinea de zi. După cum știți, aveți datoria să prezentați
un raport de activitate și eu lucrez la raportul de activitate pe ultimii 4 ani. În
următoarea ședință, fiind ultima din acest mandat vă propun să prezentăm aceste
rapoarte de activitate.
* Scrisoarea deschisă nr. 17552/12.04.2016 adresată de către cetățenii din
blocurile din zona C.D. Gherea.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Un grup de cetățeni de la blocurile de pe
strada C.D. Gherea, colonia Moinești așa cum este cunoscută, mi-au adresat o
scrisoare la care le-am răspuns punctual la problemele solicitate. În această
scrisoare deschisă imi solicită să o pun în discuția Consiliului local, scrisoare pe
care am depus-o la dosar. Mulțumim preotului paroh Butnărașu Ludovic prezent în
sală pentru a-și susține punctul de vedere. Voi da citire acestei scrisori deschise
adresată Primarului și Consiliului Local Moinești: ”răspunsul dumneavoastră sosit
cu nr. 11372/07.04.2016 ne jignește și ne tulbură în mod egal deoarece nu a-ți
reușit să răspundeți punctual la problemele pe care vi le-am prezentat spre
competentă rezolvare. Înțelegem faptul că vin alegerile locale și nu veți mai fi
primar dar nu înțelegem de ce sunteți partizanul preotului catolic și evitați să ne
comunicați de ce copiii din cartier nu sunt egali cu cei care frecventează cultul
catolic. Există o discriminare crasă și noi nu permitem așa ceva. Dacă biserica
catolică este beneficiara Hotarârii de Consilu local nr. 2/23.01.2009, de ce nu s-a
realizat nimic până acum? Au construit cotețe pentru porci, găini, magazie pentru
lemne de foc, etc, însă nu au realizat nimic pentru tineri. La proiectul de hotarâre
pentru transmiterea în folosință a celor două terenuri era nevoie de consultarea
vecinilor, de acordul acestora și de stabilirea unor soluții corecte pentru toate
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părțile. Nu s-a dorit acest lucru deoarece Biserica Catolică vă aducea voturi. Ați
menționat că în evidențele UAT Moinești nu există notificări la Legea nr. 10/2001”.
Cetățenii din acea zonă revendică ei terenul, faptul că au avut straturi cu
ceapă și cartofi. Vă amintiți campania pe care am desfășurat-o prin care am
desființat de peste tot acele grădini de zarzavaturi pentru că unul șmecher pusese
stăpânire pe terenul din jurul blocului și ceilalți nu erau lăsați să calce pe acolo, am
considerat o nedreptate față de ceilalți locatari și am îndreptat această situație. Am
fost avertizat că voi pierde, dar am demonstrat că am avut mai mult de câștigat, s-a
supărat unul, dar au fost bucuroși ceilalți locatari din bloc care acum au acces la
acel teren. Dau citire în continuare scrisorii: ”anunțam că ne mințiți cu nerușinare
fiindcă persoanele care locuiesc în vecinătatea Bisericii Catolice în majoritate au
locuit în zonă și au făcut solicitări la toate legile care priveau fondul funciar. Știți
probleme domnului Ștefănescu când l-ași pus să facă măsurători pentru terenul de
la garaje și din spatele blocului 1, știți problema doamnei Enea cu garajele și alții,
dar acum vă faceți că nu cunoașteți problemele legate de solicitările pentru
retrocedarea terenurilor preluate abuziv de către stat.”
Problema domnului Ștefănescu Vladimir pentru că dânsul este direct implicat
și cunoașteți și problema terenului de la spital, din curtea spitalului, precizez că
dumnealui a primit toate terenurile solicitate și are și un dosar înaintat la ANRP
pentru despăgubiri pe terenul unde se află clădirea spitalul care fiind instituție
publică nu avem cum să-i restituim în natură. Din punctul nostru de vedere, al
primăriei, toate aceste dosare sunt soluționate, dacă Autoritatea Națională pentru
Restituirea Proprietăților – ANRP nu și-a făcut datoria, nu este treaba noastră.
Dosarele nu mai sunt la noi. Doamna Enea și-a primit integral toate terenurile.
”Nu cunoașteți faptul că prin Decretul 338/1958 a fost expropriată Biserica
Catolică Moinești cu 1496 mp, teren de la cimitirul catolic și că Biserica catolică
nu a revendicat acel teren dar îi faceți pomană un teren în spatele blocurilor
noastre, unde suntem proprietari și locuim de peste 60 ani.”
Dânșii se consideră proprietari pe un teren pe care-l stăpânesc abuziv, fără
nici un document, acesta făcând parte din domeniul privat al municipiului Moinești.
”Ne jigniți când spuneți că Primăria Moinești are în vedere situația
persoanelor de vârsta a treia și că derulează programe pentru aceștia deoarece noi
nu am solicitat tichete sociale, împrumuturi la CAR și altele.”
În răspunsul dat am enumerat programele pe care le are Primăria pentru
persoanele în vârstă, dar nu sunt mulțumiți.
”Noi solicităm liniște și să ne respectați drepturile de cetățeni responsabili ai
Moineștiului. Sănătatea și liniștea nu are dreptul să ni le ia nimeni, nici măcar
dumneavoastră cel care purtați lozinca = Moinești-un municipiu curat=”
Le mulțumesc și îmi păstrez lozinca în continuare.
”Solicităm ca această scrisoare deschisă să o prezentați în Consiliul local și
împreună să invelidați Hotarârea nr. 2/2009 ca fiind dăunătoare intereselor
cetățenilor din zonă. Pentru știința dvs. și a consilierilor nu există un program al
Bisericii Catolice pentru recreerea tinerilor, ci doar ambiția preotului catolic care
se laudă peste tot cu bunele relații pe care le are cu primarul și cu ajutorul pe care
îl va da. Noi credem că acest ajutor se va duce în altă parte. Cerem primarului și
consilerilor să combată abuzurile comise de preotul catolic și să infirme Hotarârea
pe care o contestăm pe care o considerăm abuzivă și nelegală. Drept pentru care
semnăm.”
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Semnează 12 cetățeni. Eu am prezentat Consiliului local această scrisoare așa
cum mi-au cerut acești cetățeni. În continuare dau cuvântul preotului paroh al
Parohiei Catolice Moinești pentru a ne prezenta punctul său de vedere, după care vă
întreb pe dumneavoastră dacă aveți în intenție să inițiați un proiect de hotarâre să
invalidați H.C.L. nr. 2/2009 sau nu.
Domnul Butnărașu Ludovic, preot paroh Parohia Catolică Moinești:
Domnule Primar, stimați membri ai Consiliului Local, mă simt stingher în fața
dumneavoastră pentru ceea ce am auzit și nu am știut, că facem dintr-un teren o
campanie de denigrare a unor persoane. Dumneavoastră ca și mine știți că între
Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică este un raport de frațietate, nu am auzit ca
credincioșii catolici să fie dați afară din Biserica Ortodoxă sau invers. Mai știți că an
de an, vară de vară, la Biserica Catolică se întâlnesc peste 100 de copii și tineri de
ambele religii. Facem activități împreună, ieșim împreună, ne bucurăm și ne rugăm
împreună. Ceea ce am greșit noi ca biserică, este faptul că din 23.01.2009 când
acest teren a fost atribuit bisericii catolice prin care preotul de atunci s-a angajat să
amenajeze un parc de recreere, nu am reușit să-l amenajăm. Acest parc va fi deschis
tuturor, noi nu am reușit să-l punem în practică datorită lipsei de fonduri, dar dorim
în continuare să realizăm acest parc care, după cum spuneam, va fi deschis tuturor,
indiferent de religie sau vârstă. Ceea ce mi se reproșează și mie, la nivel local
împreună cu dumneavoastră, cu domnul primar nu este real, trebuie să avem o
colaborare frumoasă și la nivel de instituții și la nivel de persoană. Nu cred că
această atitudine poate să afecteze situația de astăzi. Nu am mai participat niciodată
la o ședință a Consiliului local și dați-mi voie domnule primar, îmi asum cele
afirmate, felicitări dumneavoastră și membrilor Consiliului local pentru ceea ce ați
făcut pentru cetățenii acestui municipiu și printre ei sunt și cetățenii catolici, și după
cum spuneam între ei este armonie și așa trebuie să fie. Sunteți în Săptămâna Mare
și Isus Hristos a fost biciuit, a fost condamnat la moarte și răstignit, dar a înviat. Tot
ceea ce veți face pentru oameni, de multe ori se va întoarce ca un bumerang
împotriva dumneavoastră, dar nu trebuie să țineți cont de ceea ce spun alții și să
aveți mereu sufletul curat că ați făcut ceva pentru comunitate, pentru semenii dvs.
care v-au ales. Această scrisoare m-a lăsat fără cuvinte, sincer nu mă așteptam să mi
se aducă acuze că cine știe ce afaceri face Biserica Catolică cu domnul primar sau
cu membrii Consiliului local. Noi considerăm că nu veți retrage acest drept de
folosință a acestui teren, ne luăm angajamentul să-l îngrădim și să-l amenajăm
pentru recreere. În continuare vă doresc o săptămână binecuvântată, sărbători
frumoase alături de cei dragi și vă salut Hristos a Înviat!
Domnul consilier Ilie Vasile: În legătură cu acest subiect, datorită faptului că
am participat în străinătate, în Italia la slujbele din bisericile catolice, am văzut că în
jurul lor se află adevărate complexuri dotate cu terenuri de sport unde se fac întâniri
cu cercetașii, sunt dotate cu stații de amplificare pentru a reda slujba și afară și nu
au fost cazuri care să vină împotriva bisericii catolice așa cum fac acești cetățeni. În
perioada când eram comandant al unității militare de pompieri am construit biserica
ortodoxă de acolo și vreau să vă spun că în unitate aveam multe cadre de religie
catolică. Noi am ajutat Biserica Catolică cu ceea ce am putut și de câte ori ne-a
cerut spijinul, am făcut aceste gesturi pentru că înainte de a fi militari suntem
creștini. Fiind vorba de domnul Ștefănescu Vladimir îmi dau seama cine este
inițitorul acestei scrisori, vreau să spun că nu este nici ortodox și nici catolic, este un
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ateu care se ocupă cu astfel de lucruri pentru a destabiliza, a mai făcut așa ceva. Nu
voi da nume. Vreau să spun că această scrisoare este redactată cu dușmănie la
adresa Primarului, a Bisericii Catolice și a consilerilor locali. După cum s-a
exprimat cu răutate și invidie, nu redă dorința de a construi, ci de a destabiliza. Nu
sunt de acord cu anularea acestei hotarâri, dimpotrivă trebuie să ajutăm Biserica
Catolică să amenjeze un complex în jurul ei așa cum au bisericile din străinătate.
Este bine să mai ieșim peste granița României ca să vedem ceea ce au realizat alții
și să luăm ceea ce este bun. Personal nu sunt de cord să retragem acest drept de
folosință, ci să construim și să realizăm ceva bun. Biserica catolică organizează
programe pentru tineret, manifestări, ieșiri, sunt foarte bine mobilizați. În Italia în
programa școlară sunt prevăzute vizite la biserici și în acele zile toți elevii participă.
Eu sunt militar și îmi place ordinea și disciplina.
Domnul consilier Nimercig Ioan: Acel teren care a fost atribuit prin
Hotarârea nr. 2/2009 nu este încă îngrădit?
Domnul Butnărașu Ludovic, preot paroh Parohia Catolică Moinești: Acum
trei ani domnul Ștefănescu a venit la parohie să stăm de vorbă și i-am explicat
situația. Știa de faptul că în anul 2009 s-a dat această hotarâre, era de acord cu ea,
m-a rugat ca până începem lucrările cetățenii de colo să continue să cultive legume.
Am fost de acord până în momentul în care vom începe amenajarea la acest parc de
recreere. Atunci a fost de acord, acum a venit cu această scrisoare deschisă.
Doamna consilier Tincu Liliana: Nu avem ce răspuns să le dăm odată ce
dumnealor nu sunt proprietari ai acelui teren.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Un răspuns trebuie să le dăm, vom face un
extras cu aceste discuții pe care il vom anexa și-l vom înainta, nu știu cui pentru că
sunt 12 oameni, îl vom afișa pe ușa blocului. Punctul meu de vedere este cel
exprimat, așa cum a făcut și domnul consilier Ilie Vasile și vă mulțumesc. Dacă
creează o anumită invidie faptul că există o relație bună de colaborare între anumite
instituții înseamnă că acești oameni sunt rupți de realitate. Nu este cazul să
comentăm mai mult. Faptul că, de când a venit părintele Butnărașu avem o totală
deschidere de ambele părți, precizez că părintele nu era preot paroh la Biserica
catolică ci părintele Cokior era preot atunci când a fost atribuit terenul, a moștenit o
stare de fapt și este acuzat acum de toate celelalte, la fel și eu. Cred că trebuie să
trecem peste aceste răutăți și în măsura în care putem să colaborăm în continuare.
Din punctul meu de vedere atât cât pot vă asigur de buna mea colaborare și
deschidere totală la proiectele pentru comunitate. Nu are rost ca nici o mică idee sau
scâteie să ne tulbure liniștea din comunitatea noastră și buna colaborare.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Se consemnează că membrii
Consiliului Local nu vor iniția un alt proiect de hotărâre privind anularea Hotarârii
nr. 2/23.01.2009.
Domnul consilier Ilie Vasile: Vreau să vă aduc la cunoștință câteva
nemulțumiri ale cetățenilor din cartierele municipiului Moinești care mi-au fost
semnalate în această perioadă, în acțiunea mea de stângere de semnături pentru
candidatură. Referitor la infrastructura de străzi: cetățenii de pe strada Păcurari
doresc asfaltarea străzii, pe strada Micleasca, pe Dealul Mare și la Lucăcești sat sunt
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nemulțumiri legate de starea asfaltului. La Hangani le-am explicat cetățenilor și au
înțeles că mai întâi trebuie terminate lucrările la canalizare și apoi refăcută strada.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Legat la infrastructura de străzi, majoritatea
dintre dumneavoastră ați participat la stângerea de semnături pentru candidaturi la
alegerile locale și ați putea să ne spuneți aceste lucruri din discuțiile cu cetățenii.
Vreau să vă spun că avem și de chestionarele pe care le-au completat cetățenii în
luna ianuarie când le-am înmânat scrisoarea. Vă vom prezenta o situație cu
problemele pe care cetățenii le-au ridicat și le-au notat în chestionar. Problemele, în
general sunt aceleași. De săptămâna trecută a venit firma care se ocupă de plombări
și asfaltări și a început activitatea pe strada Lalelelor, urmează str. Micleasca, după
care vom continua atât cât ne permite bugetul 800 mii lei și lucrările se vor încheia
în maxim 3 luni. Se vor efectua plombări și acolo unde este neapărat nevoie covor
asfaltic.
Domnul consilier Ilie Vasile: O problemă urgentă este strada Schelei.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Strada Schelei atât cât este în
administrarea municipiului Moinești va fi plombată săptămâna viitoare. I-anm cerut
constructorului să vină cu o soluție tehnică pentru rezolvarea problemelor, dar
numai pe porțiunea cu asfalt.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Este nevoie și pe strada Gării, strada este
stricată și lucrările au fost sistate.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Lucrările s-au oprit în toamna anului 2008
nu le-am mai reluat și regret acest lucru.
Domnul consilier Ilie Vasile: Nemulțumiri sunt și la Lucăcești referitor la
centrala termică dezactivată.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Există certificat de urbanism pe numele
S.C. Nevila, noul proprietar care a cumpărat această clădire de lângă Școala
”Tristan Tzara” și se lucrează la documentația de amenajare.
Domnul consilier Ilie Vasile: Cetățenii mi-au spus ca măcar să facă
curățenie și să amplaseze niște panouri care să nu mai permită accesul în clădire.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Noi nu putem dispune măsuri pe
proprietate privată. Am trimis adrese și vechiului și actualului proprietar, o să vă rog
ca în măsura în care veți fi în noul Consiliu local să aprobați acea asuprataxă de
500% pe imobilele abandonate și neîngrijite. Există lege și un ghid care prevede
cum se aplică ea, va trebui să aprobați cuantumul și regulamentul pe care l-am
discutat cu domnul arhitect șef. Sunt multe astfel de clădiri în municipiul Moinești
care stau abandonate, așteaptă cumpărători ori chiriași și nu fac nimic proprietarii la
ele.
Domnul consilier Ilie Vasile: Multe subsoluri de bloc sunt inundate.
Cetățenii s-au adresat asociațiilor de proprietari, dar întreabă dacă la nivel de oraș
nu se poate constitui o echipă de instalatori care să vină la solicitări contra cost.
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Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Dacă se așteaptă ca primăria să facă o
echipă de instalatori, nu o să facă niciodată. Pentru că sunt firme private și Asociația
de proprietari trebuie să contacteze firma privată ca să repare instalațiile. Acolo
unde am putut am intervenit, dar să trimitem săptămânal când ei nu-și schimbă nici
măcar un cot în subsol, în beciul lor, nu putem să facem. De 8 ani cer imperativ
cetățenilor ca măcar la 4 ani să evalueze și președinții de asociații așa cum se face
cu primarul și Consiliul local. Îl vor mai ține președinte dacă nu a făcut nimic?
Pentru că președinții și administratorii asociației sunt plătiți de locatari și nu este
normal ca ei să-și ia banii stând degeaba și toată lumea să vină la primărie. Așa
cum spuneam despre acoperișuri și subsoluri și celelalte probleme. Nu avem cadru
legal pentru această problemă.
Domnul consilier Ilie Vasile: Firmele practică tarife mari.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Nu este chiar așa, se negociază. Pe
strada M. Sadoveanu OMV Petrom a început refacerea zonei. Ce vor face?
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Este acel proiect care stă de un an și am dat
ordin de începere a lucrărilor de reamenajare a parcării și spațiului verde. Sunt
lucări de refacere în urma intervenției la sonda 1140. O rog pe d-na Sandu să ceară
o planșă și așa cum prevede legea să se amplaseze un panou ca locuitorii să se
informeze despre felul cum va arăta zona. Se vor schimba și conductele de apă care
s-au tasat.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Au săpat din nou.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Temerea noastră inițială a fost exagarată cu
privire la acea zonă, acele infiltrații în sol sunt naturale. Țițeiul iese natural spre
suprafață, de acolo sunt acele emanații de gaze. Au fost puțuri de exploatare
manuală, țițeiul se lua cu găleta de la suprafață.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Referitor la emanațiile de gaze, noi
locuim acolo.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: V-am răspuns adineaori, sunt emanații
natural. Am purtat discuții cu experți care ne-au spus aceste lucruri. Ei
monitorizează zilnic zona pentru siguranță.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: În curtea Școlii din Găzărie este gunoi,
trebuie făcută curățenie.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Săptămâna trecută am luat pământul din
curtea școlii pentru că acolo a fost un depozit de pământ. Acum, datorită faptului că
ne-a fost semnat Ordinul de ministru pentru scoaterea din circuitul școlar a Școlii
Găzărie și Școlii din Lucăcești sat ne pregătim să le dăm o altă destinație. Putem
gândi alte activități pentru că avem această aprobare, până acum nu ne permitea
legea.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: La școala din Găzărie se va
amenaja secția de votare. Azi, dacă ne lăsa ploaia intram pentru a toaleta copacii și a
îndepărta vegetația.
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Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Dacă aveți propuneri pentru dezvoltarea
zonei, vă rog să le discutăm. Infrastructura școlară a trecut de la Ministerul educației
în proprietatea noastră. Suntem proprietari pe clădiri pentru a ne face responsabili
pe tot ceea ce înseamnă investiții.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Aceste bunuri imobile se află în
domeniul public al municipiului Moinești și în administrarea Ministerului educației.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Obținerea acestui ordin a durat mai bine de
un an, după multe drumuri la București la Minister. Dacă vă amintiți, ați aprobat o
hotarâre cu privire la terenuri și clădiri de la toate unitățile de învățământ din
municipiul Moinești. Am stabilit cât folosim pentru învățământ iar pentru diferența
de teren și clădiri rămase nefolosite am făcut adresă la Ministerul educației care a
repartizat-o Direcției de Patrimoniu din cadrul ministerului care ne tot cere
informații referitoare la ceea ce dorim să facem. Ne întreabă dacă în cazul în care
crește numărul copiilor avem posibilitatea construirii unei școli. Dar am trecut peste
toate și am obținut acest ordin, iar din acest moment putem să dăm o altă destinație
acestor bunuri nefolosite. S-a discutat despre înființarea unui Centru comunitar
pentru ONG-uri la Școala Găzărie pentru că avem ONG-uri care își desfășoară
activitatea în spații improprii. La Școala din Lucăcești sat, într-un corp de clădire
am putea extinde Clubul Elevilor, iar pentru terenul și atelierul școală este în
discuție înființarea unui centru de afaceri. Dacă aveți și alte propuneri, vă rog să le
exprimați.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Cetățenii de pe strada Plopilor ridică
problema fosei care degajă un miros urât.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Pe strada Plopilor există o stație de
pompare care pompează reziduurile ce ajung în dreptul ultimei case Habitat, de
unde se repompează în canalizarea orașului de pe strada Atelierelor.
Domnul consilier Ilie Vasile: Când va intra în funcțiune Stația de epurare
Moinești Sud se va rezolva problema.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Vă amintiți ce era acolo în 2008, totul
deversa natural în pârâul Urminiș.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Termenul de finalizare pentru
Stația de epurare de Moinești Sud este 4 mai, iar pentru Stația de epurare de la
Găzărie este 4 iulie.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Parcările dintre blocuri din zona centrală
vor fi reparate?
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Domnule consilier, vom face ceea ce s-a
aprobat prin HCL.
Domnul consilier Irimia Dumitru: În ce stadiu se mai află hotelul cu baza
de tratament?
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Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Ultima informație pe care am prezentat-o
în Consiliul local a fost vizita mea la București la Ordinul Arhitecților unde am
discutat o posibilă colaborare pentru un concurs de idei de amenajare a ceea ce
înseamnă destinație. Dacă scoatem la licitație întocmirea Studiului de fezabilitate,
trebuie să știm ce vrem să facem acolo ca să-i cerem proiectantului. Pentru toată
lumea este foarte important de clarificat ceea ce se poate face cu acest imobil. Din
moment ce dorim hotel cu bază de tratament trebuie să vedem dacă toate clădirile
de acolo pot fi amenajate, dacă nu celor rămase ce altă destinație le putem da.
La final vă doresc să aveți sărbători frumoase alături de familie și prieteni.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 25.04.2016, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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