CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 26.05.2015, 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 26.05.2015.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 855/20.05.2015 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipsește motivat doamna consilier Tincu Liliana Angela.
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.
Din partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă doamna ec.
Găman Oana – director economic și doamna ec. Belciu Lăcrămioara – șef Serviciu
Resurse Umane.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 17.04.2015 și procesul-verbal al ședinței
extraordinare din 05.05.2015 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 17.04.2015.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 17.04.2015, cu 18 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 05.05.2015.
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Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 05.05.2015, cu 18
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 17.04.2015.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
05.05.2015.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru
introducerea în intravilanul Municipiului Moinești, în baza studiului urbanistic PUG
actualizat, a unor terenuri agricole.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
„Extindere pavilion medical existent”, strada Tudor Vladimirescu, nr. 376,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a
Serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân și ecarisaj al municipiului
Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind stabilirea destinației unui număr de 6 unități
locative situate în imobilul din municipiul Moinești, strada Cpt. Zăgănesu, nr. 14,
județul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren situat în
municipiul Moinești, județul Bacău, în vederea executării lucrării „Reabilitare rețea
joasă tensiune aferentă PT40 Moinești”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea vânzării imobilului Cantină Schelă și
a terenului aferent, situat pe strada Schelei, nr. 49, municipiul Moinești, județul
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului Centrală
termică - dezafectată, zona Select, municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
”Execuție lucrari reabilitare si reconditionare Salon ATI și Sala operatii Spitalul
Municipal de Urgenta Moinești” - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnicoeconomici,
proiect
nr.
010-2015
proiectant
S.C.
HOSPITAL
PROJECT&CONSULTING SRL București.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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12. Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al
municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în vederea
refacerii unei anexe din municipiul Moineşti, distrusă parţial în incendiu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în
tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de alimente si
medicamente, veteranilor de război din municipiul Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al spațiilor cu destinația de locuințe pentru situații de urgență din
municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea concesionării prin licitație publică a
unui lot de teren, situat în municipiul Moinești, strada Cpt. Zăgănescu, județul
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului
Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
18. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar echipei
Liceului ”Spiru Haret” pentru participarea la finala concursurilor ”Internațional
Schools Debate & Awards” și ”Schools Sustainability Challenge” Oxford
University, Marea Britanie.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren
situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 376, municipiul Moineşti, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
20. Diverse.
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 26.05.2015, cu 18 voturi
pentru.
Punctele 1şi 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 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, Talpău Sorin
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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, 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, 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 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 18 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea
avizului de principiu pentru introducerea în intravilanul Municipiului Moinești, în
baza studiului urbanistic PUG actualizat, a unor terenuri agricole.
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, 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.
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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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea avizului de principiu
pentru introducerea în intravilanul Municipiului Moinești, în baza studiului
urbanistic PUG actualizat, a unor terenuri agricole, cu 18 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere pavilion medical existent”, strada Tudor
Vladimirescu, nr. 376, municipiul Moineşti, judeţul 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, 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, 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
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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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu „Extindere pavilion medical existent”, strada Tudor Vladimirescu, nr. 376,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind concesionarea
prin licitație publică a Serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân și
ecarisaj al municipiului Moinești, județul Bacău.
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, 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, 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.
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Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, 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 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 concesionarea prin licitație publică a
Serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân și ecarisaj al municipiului
Moinești, județul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea
destinației unui număr de 6 unități locative situate în imobilul din municipiul
Moinești, strada Cpt. Zăgănesu, nr. 14, județul Bacău.
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, 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, 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, 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
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ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea destinației unui număr de 6
unități locative situate în imobilul din municipiul Moinești, strada Cpt. Zăgănesu,
nr. 14, județul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A.,
asupra unui teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău, în vederea
executării lucrării „Reabilitare rețea joasă tensiune aferentă PT40 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, 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, 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren situat în
municipiul Moinești, județul Bacău, în vederea executării lucrării „Reabilitare rețea
joasă tensiune aferentă PT40 Moinești”, cu 18 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
vânzării imobilului Cantină Schelă și a terenului aferent, situat pe strada Schelei,
nr. 49, municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, 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 și-l propun pe domnul
consilier Nimerciag Ioan membru în Comisia pentru vânzarea imobilului.
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 și propun pe doamna
consilier Chirea Mihaela membru în Comisia pentru vânzarea imobilului și pe
doamna consilier Ladaru Daniela și domnul consilier Pascalini Nini Alexandru
membri în Comisia de soluționare a contestațiilor.
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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea vânzării imobilului Cantină
Schelă și a terenului aferent, situat pe strada Schelei, nr. 49, municipiul Moinești,
județul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
închirierii imobilului Centrală termică - dezafectată, zona Select, municipiul
Moinești, județul Bacău.
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, 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 și propun, cu unanimitate de voturi, ca preţul de
pornire al licitaţiei să fie 7 lei / m2 / lună.
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 5 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.
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, 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, și propun, cu unanimitate de voturi, ca preţul de
pornire al licitaţiei să fie 7 lei / m2 / lună.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu amendamentul propus ca preţul de pornire al licitaţiei să fie
7 lei / m2 / lună.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului
Centrală termică - dezafectată, zona Select, municipiul Moinești, județul Bacău, cu
18 voturi pentru.
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Punctul 11 de pe ordinea de zi a fost retras de inițiator.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren
situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Aceste
terenuri au fost în domeniul public?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Nu, acum le-am identificat.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Terenul în suprafață de 300 mp reprezintă
o bucată din platoul de la Lucăcești, suprafața de 2993 mp este diferența și două
loturi de 250 mp situate pe strada Dezbenzinării care vor fi date unor familii pentru
construire de case. Lotul de 300 mp îl propunem pentru concesionare.
Domnul consilier Botezatu Sorin, 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, 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, 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă în vederea refacerii unei anexe din municipiul Moineşti, distrusă
parţial în incendiu.
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, 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, 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în
vederea refacerii unei anexe din municipiul Moineşti, distrusă parţial în incendiu, cu
18 voturi pentru.
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Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea
achizitionării de alimente si medicamente, veteranilor de război din municipiul
Moineşti.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Anul acesta
a fost declarat prin Hotărâre de Guvern ”Anul Veteranilor de Război”. Dintre cei 15
veterani de război din municipiul Moinești doar domnul Procopie a participat la
manifestările organizate de ziua eroilor. A fost o mobilizare exemplară a școlilor și
a liceelor. Liceul ”Spiru Haret” s-a prezentat cu elevi îmbrăcați în costume
naționale. Regratabil este că din partea Consiliului local din cei 19 consilieri doar
trei au participat și domnul Viceprimar.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Noi, consilierii
locali care încă lucrăm la OMV Petrom am avut un raport important și nu am putut
participa la aceste manifestări, cu toate că am vrut să venim.
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, 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, 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material
constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de
alimente si medicamente, veteranilor de război din municipiul Moineşti, cu 18
voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al spațiilor cu destinația de locuințe
pentru situații de urgență din municipiul Moinești, județul Bacău.
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, 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, 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al spațiilor cu destinația de locuințe pentru situații de
urgență din municipiul Moinești, județul Bacău, cu 18 voturi pentru.

15

Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
concesionării prin licitație publică a unui lot de teren, situat în municipiul Moinești,
strada Cpt. Zăgănescu, județul Bacău.
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, 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 și-l propun pe domnul
consilier Enea Pavel Iulian membru în Comisia de evaluare a ofertelor.
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, 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 și-l propun pe domnul
consilier Busuioc Iulian membru în Comisia de evaluare a ofertelor.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea concesionării prin licitație
publică a unui lot de teren, situat în municipiul Moinești, strada Cpt. Zăgănescu,
județul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Statului de funcții al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, 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, 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, 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al
Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor financiar echipei Liceului ”Spiru Haret” pentru participarea la finala
concursurilor ”Internațional Schools Debate & Awards” și ”Schools Sustainability
Challenge” Oxford University, Marea Britanie.
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, 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
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modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar
echipei Liceului ”Spiru Haret” pentru participarea la finala concursurilor
”Internațional Schools Debate & Awards” și ”Schools Sustainability Challenge”
Oxford University, Marea Britanie, cu 18 voturi pentru.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unui imobil teren situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 376,
municipiul Moineşti, județul Bacău.
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, 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.
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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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil
teren situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 376, municipiul Moineşti, județul
Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 20 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Irimia Dumitru: În ședința trecută am propus ca
procentul de 2% din impozitul anual pe venit să poată fi dirijat către Complexul de
Servicii Sociale. Ați reușit să identificați asociația, ONG-ul?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: A fost o perioadă destul de scurtă și nu am
avut timpul necesar să identificăm un partener ONG. Până la anul vom căuta să ne
organizăm mai bine.
Domnul consilier Irimia Dumitru: O problemă ridicată de domnul inginer
Șova. A identificat un părinte în Parcul Băi care nu avea unde să ducă copilul la o
toaletă publică. Toaletele ecologice au fost ridicate, iar cea de la Select era închisă.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Am renovat toaleta de la Select,
am montat și indicatoare.
Domnul consilier Irimia Dumitru: O altă problemă ridicată tot de domnul
ing. Șova este anveloparea blocurilor. Există un proiect și care blocuri sunt
cuprinse?
Domnul ing. Berbece Lucian, administrator public: Avem în vedere
blocurile din zona centrală. Avem proiect din anii trecuți pentru blocurile Select, Aurile, C-urile, D-urile și B-urile. Sunt semnături obținute privind acordul pentru
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acest program în proporție de 50%. Sperăm să ajungem la două treimi. Sunt
proprietari care nu doresc să semneze și sunt mulți plecați care ne împiedică să
obținem această majoritate necesară. Sperăm ca în perioada următoare să reușim să
rezolvăm această problemă. Avem și alte blocuri la care s-au obținut semnături în
proporție de 90-100%. Urmeaz[ să decidem împreună cu domnul Primar care sunt
prioritățile.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Decizi mea este luată. Am spus că nu ne
apucăm să investim în Studii de fezabilitate la blocurile unde cetățenii nu-și
exprimă în scris intenția de a intra în acest program pentru că am cheltui niște bani
inutil. Acum trei ani am început acțiunea prin programul cu dobânda subvenționată
de Guvernul României de la axul principal și vom merge cu blocurile care vin cu
lista de semnături. Această listă de semnături nu este decât o intenție de a intra în
program și a întocmi Studiul de fezabilitate. Acolo unde nu avem semnăturile a
două treimi dintre proprietari nu are rost să investim pentru că ar fi niște bani
cheltuiți inutil. Acest program îl deruleză Primăria în parteneriat cu Asociațiile de
proprietari, nu direct cu cetățenii.
Domnul ing. Berbece Lucian, administrator public: Noi am fost la
Asociații, am purtat discuții cu reprezentanții lor, sunt tabele cu semnături obținute,
au suport informațional, există materiale afișate la avizier. Am stat de vorbă și cu
locatarii, dacă și dumneavoastră aveți disponibilitatea să discutați, să le transmiteți
informația corect pentru că s-au auzit fel de fel de vorbe și este în interesul
proprietarilor ca blocul să fie anvelopat. Proprietarii vor plăti 20% din valoarea
lucrărilor după finalizare.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: 20 până la 30%, funcție de veniturile
proprietarilor. Ar fi bine să se gândească ce preț vor avea apartamentele într-un bloc
reabilitat față de cele dintr-un bloc nereabilitat.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Am văzut că s-au mai plombat străzile
prin oraș, veniți și în parcarea din zona Parc Băi, este foarte stricată.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Am consumat 200 de saci cu asfalt
rece pe plobările din tot orașul, acolo avem nevoie de o cantitate dublă.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Atunci să închidem această parcare. Eu
mi-am achitat toate taxele și impozitele la începutul anului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dumneavoastră credeți că din impozitele ;i
taxele pe care le plătesc locatarii blocurilor A1-A4 putem să reabilităm parcarea?
Sunt priorități, am fost acuzat că mă ocup numai de centru și am uitat cartierele,
dumneavoastră spuneți că este o prioritate fiind în centru. Prioritățile le-am stabilit
prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe 2015. Dacă dumneavoastră faceți
amendament la buget, discutăm cu d-na director economic de unde luăm banii și îi
ducem la capitolul reparații străzi și ce tăiem din lista de investiții. Bugetul este
aprobat, noi nu facem decât să ne încadrăm în el.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Poate există o altă soluție.
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Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Domnul
Marchidan Constantin dorește să ia cuvântul. Dacă sunteți de acord?
Membrii consiliului local, cu unanimitate de voturi, acordă cuvântul
domnului Marchidan Constantin.
Domnul Marchidan Constantin: Aduc în atenția dumneavoastră câteva
probleme ale cetățenilor din municipiul Moinești. Dar mai întâi vreau să evidențiez
faptul că niciodată în localitatea noastră nu a existat o înțelegere și o conlucrare atât
de bună între primar, viceprimar și Consiliul local și apreciez mult munca
dumneavoastră.
Din câte cunosc s-a făcut delimitarea între municipiul Moinești și orașul
Comănești. La intrare este o construcție veche, neîngrijită, cui aparține?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Orașului Comănești. Și noi mai avem de
asfaltat parcarea pe care am amenajat-o. Nu am reușit pentru că nu am avut buget
pentru ea. Vom amenaja izvorul de jos în această vară cu un pavilion din lemn și o
paltformă din beton la scările de acces.
Domnul Marchidan Constantin: Celălalt izvor nu poate fi amenajat ca să
nu se mai formeze gheață?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Acolo există un proprietar, vom discuta cu
dumnealui problema și vom vederea ce poate să facă.
Domnul Marchidan Constantin: O altă problemă este porțiunea de drum de
pe strada Atelierelor.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am avut o discuție cu domnul director
general al CADR pentru că noi ne judecăm din cauză că ne obligă să preluăm acel
sector de drum. Eu am afirmat că vom prelua acel sector de drum național, respectiv
de la intrarea dinspre Bacău până la ieșirea către Comănești, dacă-l vor reabilita
pentru că a fost distrus de ei. Ne-a promis, inclusiv domnul director de la Direcția
Iași, discuția s-a purtat la Bacău la semnarea contractului pentru executarea șoselei
de centură. Erau prezenți domnul ministru al Transporturilor, directori din CNADR
București, Iași inclusiv de la Bacău. Toți au spus da, dacă semnăm și preluăm
drumul în administrare promit că vor rezolva problema. Acum așteptăm să se țină
de promisiune. Din această negociere am încercat să obținem ceva. Noi, prin lege
suntem obligați să preluăm acest sector de drum. Eu le-am spus că semnez imediat
preluarea, dar închid circulația pentru că acest sector de drum prezintă pericol
public și eu nu pot să-mi asum o astfel de responsabilitate.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Orice oraș trebuie
să aibă șosea de centură. La Piatra Neamț a fost construită o șosea de centură. Și în
Găzărie tot oraș este.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Dacă mai continuă cu circulația
autovehicolelor grele vor strica asfaltul în Găzărie.
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Domnul Marchidan Constantin: Lângă vechiul hotel există niște boxe
părăsite. Au devenit un focar de infenție.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vom face curățenie, mai mult nu putem
face pentru că riscăm un dosar penal. Domnul lichidator judiciar al S.C. Prest Serv
S.A. – proprietarul acelei clădiri care nu este delimitată, are o intepretare proprie
asupra bunurilor și terenurilor. Putem să-l amendăm în calitate de proprietar pentru
că nu menține corespunzător acele spații.
Domnul Marchidan Constantin: Clădirea fostului Club din Lucăcești arată
foarte rău și dă aspect urât zonei.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: După informațiile mele, două dintre
firmele familiei Cojocaru se află în insolvență. Va trebui să mai așteptăm până când
acolo va veni un proprietar.
Domnul Marchidan Constantin: Și la cabinetul fostului deputat Gherasim
se află firma, consider că trebuie dată jos. Vreau să vă mai spun că trebuie
întreprinsă o acțiune de mobilizare a cetățenilor pentru a participa la spectacolele
organizate în municipiul Moinești.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În perioada 29-31 de va desfășura
Festivalul național ”Vis de Stea” și pe 25-27 iunie ”Raliul Moldovei” cu o mare
mobilizare la Moinești. Pe data de 27 iunie va fi festivitate de premiere, conferința
de presă, iar parcurgerea ultimilor 5 km din traseu va fi transmisă în direct. Tot în
această perioadă se vor desfășura și Zilele Medicale.
Vom convoca o ședință extraordinară pe data de 2 iunie pentru probleme
urgente care nu au putut fi dezbătute astăzi și ședința ordinară din luna iunie pe data
de 25 sau 26 iunie.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 26.05.2015, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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