CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 25.06.2015, 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 25.06.2015.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 949/18.06.2015 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domii consilieri Irimia Dumitru și Talpău Sorin Ciprian.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Ca invitați participă domnul Margină Gelu – Comisarul șef al Poliției
Municipală Moinești, domnul cpt. Hodorog Gabriel – comandantul Detașamentului
de Pompieri Moinești și domnul ing. Ivan Stelian – directorul Colegiului Tehnic
”Grigore Cobălcescu” Moinești.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 26.05.2015, procesul-verbal al ședinței extraordinare
din 02.06.2015 și procesul-verbal al ședinței extraordinare din 08.06.2015 au fost
afişate pe pagina web www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi au fost puse la
dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi analizate în cadrul şedinţelor de
comisii şi rezolvate cu eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile
aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 26.05.2015.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 26.05.2015, cu 17 voturi
pentru.
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Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 02.06.2015
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 02.06.2015, cu 17
voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 08.06.2015.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 08.06.2015, cu 17
voturi pentru.
Domnul consilier Botezatu Sorin, 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 26.05.2015.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
02.06.2015.
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
08.06.2015.
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Moinești,
județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifului de distanță maximal pentru
Serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
”Amenajare cale acces piață din strada Tudor Vladimirescu”, faza Proiect tehnic și a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 9/GCP/2015, proiectant S.C. GRUP
CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării unei suprafațe de teren,
situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 376, municipiul Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unui număr de 42 de locuințe
sociale, situate în municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, nr. 50, Bl. E26 și
strada Cpt. Zăgănescu, nr. 14, județul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
10. Raportul Primarului municipiului Moinești privind starea economică,
socială și de mediu a municipiului Moinești pentru anul 2014.
11. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi Proiectul de
hotărâre privind numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice
locale și Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a Unităţii Administrativ
Teritoriale Municipiul Moinești, proiect analizat 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 sus
menţionat.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
hotărâre privind numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice
locale și Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a Unităţii Administrativ
Teritoriale Municipiul Moinești.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Consult pe
domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul ordinii de zi, cu
respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, ulterior
modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 25.06.2015, cu 17 voturi
pentru.
Punctele 1, 2 şi 3 au fost parcurse, se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Botezatu Sorin, 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
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, Bulboacă Barbu
Gabriel, 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, 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
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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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Statutului Municipiului Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Botezatu Sorin, 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
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, Bulboacă Barbu
Gabriel, 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului
Moinești, județul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
tarifului de distanță maximal pentru Serviciul de transport public local de persoane
în regim de taxi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, 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
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, Bulboacă Barbu
Gabriel, 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea tarifului de distanță
maximal pentru Serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, cu
17 voturi pentru.
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Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice ”Amenajare cale acces piață din strada Tudor
Vladimirescu”, faza Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.
9/GCP/2015, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
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, Bulboacă Barbu
Gabriel, 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, 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 şi
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice ”Amenajare cale acces piață din strada Tudor Vladimirescu”, faza
Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 9/GCP/2015,
proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
concesionării unei suprafațe de teren, situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 376,
municipiul Moinești.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
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, Bulboacă Barbu
Gabriel, 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea concesionării unei
suprafațe de teren, situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 376, municipiul
Moinești, cu 17 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unui număr de 42 de locuințe sociale, situate în municipiul Moinești, strada Vasile
Alecsandri, nr. 50, Bl. E26 și strada Cpt. Zăgănescu, nr. 14, județul Bacău.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
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Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu liliana
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, Bulboacă Barbu
Gabriel, 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unui număr de 42 de
locuințe sociale, situate în municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, nr. 50, Bl.
E26 și strada Cpt. Zăgănescu, nr. 14, județul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numirea
persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de
evidenţă a garanţiilor locale a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul
Moinești.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
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, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea Executivului ca doamna ec. Pădureanu Gabriela
să țină registrele menționate.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind numirea persoanei care ține Registrul
de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a
Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Moinești, cu 17 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Raportul Primarului municipiului Moinești
privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Moinești pentru anul
2014.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Domnilor consilieri, raportul este practic
un raport de activitate al întregului Executiv, nu numai al primarului și este
structurat pe capitole, respectiv birourile, compartimentele, serviciile, direcțiile din
cadrul Primăriei. Raportul conține 67 de pagini, nu-i voi da citire pentru că va fi pus
la dispoziție în format electronic și format tipărit la dosarul de ședință. Voi sublinia
câteva aspecte pe care le consider esențiale. Este de apreciat activitatea Executivului
la capitolul venituri. Din anul 2008 până în 2014 veniturile municipiului Moinești
au crescut an de an. În anul 2008 au fost în sumă de 31.799 mii lei, în 2009 34.800 mii lei, în 2012 – 39.777 mii lei, 48.253 mii lei în anul 2013 iar în 2014 –
49.731 mii lei. Pe parcursul a 8 ani analizați această creștere este de peste 50%, ceea
ce ne determină să tragem concluzia (pentru că bugetul de venituri se închide cu
bugetul de cheltuieli) că trendul este crescător și la nivelul investițiilor, la nivelul
cheltuielilor curente, a servicii sociale, învățământ și sănătate.
Referitor la activitatea Consiliului local: au fost adoptate 164 hotărâri în 12
ședința ordinare și 6 ședințe extraordinare. De asemenea, au fost emise peste 2100
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Dispoziții ale primarului pe diverse activități. În continuare vă prezint activitatea
celorlalte compartimente. Biroul Juridic în anul 2014 a avut 140 dosare pe rolul
instanțelor de judecată, practic zilnic am avut termene în procese. Compartimentul
Autoritate de Autorizare a emis 1470 autorizații de funcționare și profil de
activitate. Nu înseamnă că sunt tot atâtea firme active, au mai multe puncte de lucru,
dar în ansamblu este o imagine a activității economice. Serviciul de Evidență
Informatizată a Persoanei a afectuat 1400 de verificări la solicitări pentru
identificarea persoanelor, 827 verificări cerute de alte ministere, 49 de verificări
pentru agenți economici, au fost distribuite 522 cărți de alegător, au fost luate în
evidență 68 de rapoarte cu 862 persoane verificate. În cursul anului 2014 au fost
înregistrate 662 nașteri, au fost eliberate 952 cărți de identitate personelor între 1418 ani, total C.I. eliberate 8733, acte de naștere 1115 din care 137 în municipiul
Moinești, acte de deces 422 din care 184 în municipiul Moinești. Este un trend
descrescător doar 137 nașteri și 184 de decese.
Biroul Executări Silite: au fost primite un număr de 925 dosare, total dosare
în lucru 1981, din care închise în anul 2014 nu număr de 423. Avem permanent
discuții, încercăm să impulsionăm activitatea acestui birou. În acest ritm nu o să-i
mai vedem dintre dosare. Debitul de recuperat este în sumă de 2.227 mii lei, a fost
recuparată suma de 974 mii lei, rămânînd de recuparat suma de 1.253 mii lei.
La capitolul Asistență Socială sunt evidențiate ajutoarele exceționale
aprobate, tichetele sociale acordate cu ocazia sărbătorilor de Paști și Crăciun. La
Complexul de Servicii Sociale avem ocupate 19 locuri din cele 20 din cadrul
Centrului de îngrijire bătrâni.
Capitolul Cultură, Tineret, Activități Publice și Mediu de Afaceri: sunt multe
activități, cel puțin 3-4 în fiecare lună, expoziții, spectacole, vizite ale delegațiilor
străine, conferințe de presă.
La capitolul Proiecte și Strategii de Dezvoltare Urbană amintesc proiectul
finanțat prin Adminimistrație Fondului de Mediu de achiziționare a unei mașini noi
Dacia Logan, proiectul ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă intre străzile
G-ral Nicolae Șova și Primăverii, Parc Municipal, extindere rețea de canalizare ape
uzate menajere strada G-ral Nicolae Șova, municipiul Moinești, județul Bacău”,
infrastructura de străzi care s-a finalizat în anul 2014 și clădirea Complexului de
Servicii Sociale. Contractul pentru proiectul în parteneriat cu Consiliul Județean
privind eficientizarea serviciilor publice în județul Bacău, a fost reziliat. A fost
efectuată monitorizarea EX-POS a proiectelor cu finanțări nerambursabile accesate
în anii anteriori. Finanțările nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005 au
fost în sumă de 150 mii lei pe activități diverse și frumoase.
La Capitolul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții și Achiziții
Publice evidențiez 161 de certificate de urbanism emise, 126 autorizații de
construire 39 de procese-verbale de recepție a construcțiilor. Au fost încheiate 112
contracte de achiziții publice și emise 450 de comenzi de achziții, valoarea totală a
produselor, serviciilor și lucrărilor în anul 2014 fiind în sumă de 7.836.482 lei. Azi
am semnat procesul-verbal de finalizare a procedurii de achiziție a energiei
electrice, anul acesta prețul a fost adjudecat la 136,42 lei. Vom avea o reducere a
cheltuielilor la acest produs. Acest procedeu a fost parcurs de anul trecut, odată cu
liberalizarea pieței la energie electrică. În anul 2015 este și la gaze naturale.
Direcția Poliția Locală, activitatea acestei se vede prin serviciile sale.
La capitolul Servicii Comunitare de Utilități Publice, Direcția de Utilități
Publice a desfășurat activitatea pe care o cunoașteți cu tarifele pentru gunoi
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aprobate de dumneavoastră de 7,5 lei/persoană/lună la locuințe colective și 6
lei/persoană/lună la locuințe individuale. Cantitatea de deșeuri valorificată a fost de
14 tone de carton, 1,5 tone de polietilenă și PET-uri, alte deșeuri colectate de
societatea prestatoare în cantitate de 4.767 tone la care se adaugă 600 tone deșeuri
din construcții și 380 tone deșeuri biodegradabile. Cantitatea de deșeuri din
municipiul Moinești transportată și depozitată la Bacău a fost de 4.767 tone care a
costat 462.900 lei, de aceea trebuie în continuare să aducem la cunoștința tuturor
cetățenilor că orice cantitate de gunoi pe care îl depozităm în pubelă costă. Cu cât
producem mai puțin gunoi și colectăm mai multe deșeuri reciclabile, scad aceste
cheltuieli. Bugetul pe acest serviciu public a fost în sumă de 1.800 mii lei.
Domnul consilier Botezatu Sorin, președinte de ședință: Gunoiul se ridică
la grămadă, se mai sortează odată?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, există rampa de sortare. Bine ar fi să se
depoziteze corect, dar nu este așa. Se colectează la grămadă pentru că nu pot să stea
cu mașina ca să sorteze din tomberoane.
Biroul de Iluminat Public a avut în anul 2014 un număr de 223 intervenții, a
monitorizat 63 de contoare lunar. Vor fi montate contoare cu citire de la distanță și
nu vom mai avea plăți în avans. Acel contor va transmite indexul și va fi întocmită
factură pe consumul real. La Creșa cu program săptămânal avem în medie 35 de
copii pe zi. Auditul Public Intern a efectuat misiuni de audit la Spitalul Municipal,
Colegiul Tehnic ”Grigore cobălcescu”, Liceul Teoretic ”Spiru Haret” și la școlile
generale din municipiul Moinești. În cadrul Compartimentului de Control
Intern/Managerial s-au derulat misiunile curente de audit. Pe partea de mediu au
fost organizate multe activități cu implicarea copiilor în protecția mediului.
Capitolul Asistență Socială – Cabinetul de Medicină Școlară a efectuat 750
de consultații și diverse activități profesionale, 4590 consultații triaj epidemiologic.
Este prezentată și activitatea mediatorului sanitar.
Asistența medicală spitalicească: vă invit la deschiderea oficială a ”Zilelor
Medicale” mâine la ora 14,00 în sala mare a primăriei. Azi la ora 9,00 s-a deschis
reuniunea sistentelor medicale care s-a bucurat de o prezență masivă, îl au invitat pe
domnul doctor psiholog Cristian Andrei. De asemenea, este invitată și o delegație
de trei medici din Rosh Pinna, un medic de la un spital din New York, o delegație
din Republica Moldova și Ukraina.
Închei cu Învățământul - este ultimul capitol din raport dar nu este ultimul din
lista noastră de priorități. Vă prezint câteva aspecte. Liceul Teoretic ”Spiru Haret” 813 elevi; Colegiul Tehnic ”Grigore Cobălcescu” - 1456 elevi, Școala ”Ștefan
Luchian” - 622 elevi, Școala ”George Enescu” - 671 elevi, Școla ”Tristan Tzara” –
418 elevi, Școala ”Alexandru Sever” – 300 elevi și în grădinițe un număr de 482
copii. Ca activitate a primarului nu este trecută în raport, înscrierea municipiului
Moinești pentru participarea la Institutul European al Regiunilor, întâlnire care se va
desfășura în luna septembrie la Salzburg, la care sper să pot participa. Acest for se
ocupă de Europa de Est și este posibil să stabilim legături pentru proiecte de
dezvoltare pe partea economică cât și culturală.
Vă mulțumesc pentru activitatea desfășurată pentru că toate aceste lucruri leam făcut împreună: Consiliul local, Executiv și Instituțiile subordonate Consiliului
local. Vă doresc succes în continuare în activitate, sănătate și vă aștept mâine la ora
14,00 în sala mare la dechiderea oficială a manifestărilor ”Zilelele Medicale”. Toată
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ziua de sâmbătă vă așteptăm la raliu, prima plecare va fi la ora 10,00 și se va încheia
în jurul orei 17,00. Primele trei mașini sosite vor fi conduse la scena din parc unde
va avea loc festivitatea de premiere. Vă mulțumesc pentru continuarea acestei
activități sportive. Ne-am asumat un risc pentru că orice finanțare este verificată de
toate instituțiile abilitate ale statului, dar eu spun că prin transparență și respectarea
legalității am susținut această activitate care promovează o imagine foarte bună a
localității.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Diverse.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Cine este proprietarul terenului din
Tașbuga?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: O parte din teren este domeniu public la
municipiului Moinești, o parte este domeniu privat și alți vecini, de exemplu
localitatea Asău.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Neclaritatea mea este drumul la care
sunt montate placarde unde scrie că este drum în proprietatea ROMSILVA și OMV
Petrom.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: OMV Petrom și-a intabulat unele drumuri
petroliere și a apărut o problemă la strada G-ral N. Șova. A intabulat drumul
petrolier de pe Osoiu care traversează strada și se duce la o sondă din spatele ultimei
case pe dreapta. Când am vrut să intabulăm str. G-ral N. Șova ne-am lovit de
această problemă, Oficiul de Cadastru a spus că din două segmente pentru că OMV
Petrom a intabulat cu tot cu traversarea de stradă. Din acest motiv nu putem
reabilita și tronsonul de stradă care nu este al nostru. Am solicitat în scris să ne
răspundă cum putem rezolva această problemă.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 25.06.2015, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER BOTEZATU SORIN

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

