CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 27.02.2015, 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 27.02.2015.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 480/23.02.2015 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 15 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Spătaru Eugen, Sandu Teodor, Talpău Sorin
Ciprian şi doamna consilier Tincu Liliana.
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 Urgenţă Moineşti participă d-na ec.
Găman Oana – director economic.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 22.01.2015 şi procesul-verbal extraordinare din
12.02.2015 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 22.01.2015.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 22.01.2015, cu 15 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 12.02.2015.
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Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 12.02.2015, cu 15
voturi pentru.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 22.01.2015.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
12.02.2015.
3. Proiect de Hotărâre privind asocierea Municipiului Moineşti cu UNICEF
România în vederea implementării proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de
servicii integrate la nivelul comunităţii”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind stabilirea costului lunar de întreţinere pentru
componenta Centru Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului
de Servicii Sociale Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în vederea
refacerii unei locuinţe din municipiul Moineşti, distrusă parţial în incendiu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind acordarea de despăgubiri proprietarilor
autorurismelor avariate urmare a fenomenelor meteorologice din data de
09.01.2015.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind completarea domeniului public al municipiului
Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat
prin Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a
unui spaţiu situat în imobilul Bibliotecii Municipale din strada Tudor Vladimirescu,
nr. 206, municipiul Moineşti, judeţul Bacău, către Camera de Comerţ şi Industrie
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind repartizarea a trei locuinţe construite prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de
prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite prin
ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
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13. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17
din 12.02.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare
strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”– faza: Proiect tehnic şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 5/2013, proiectant S.C. AD & MS
PROCONS S.R.L. Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice
„Reabilitare instalaţii subsol tehnic la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti”, faza
D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 1/CGE/2015, proiectant
S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Listei obiectivelor de
investiţii pe anul 2015 a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor
Consiliului Local al municipiului Moineşti, adoptate în anul 2014.
17. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi două proiecte
de hotărâre, care a fost analizate în şedinţele comisiilor de specialitate şi avizate
favorabil de către acestea:
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a
unui spaţiu situat în incinta imobilului din strada Alboteşti, nr. 7, municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Ştefan cel
Mare” Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru familia
domnului Iosub Viorel-Constantin, domiciliat în municipiul Moineşti, strada
Atelierelor, nr. 82, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 15 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâre sus menţionate.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul ordinii de zi completat al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 27.02.2015, cu 15 voturi
pentru.
Punctele 1 şi 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind asocierea
Municipiului Moineşti cu UNICEF România în vederea implementării proiectului
„Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităţii”.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
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 şi Ilie Vasile –
membru, 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, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind asocierea Municipiului Moineşti cu
UNICEF România în vederea implementării proiectului „Incluziune socială prin
furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităţii”, cu 15 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea
costului lunar de întreţinere pentru componenta Centru Rezidenţial pentru
Persoane Vârstnice din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moineşti.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 şi Ilie Vasile –
membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela – secretar, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea costului lunar de întreţinere
pentru componenta Centru Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice din cadrul
Complexului de Servicii Sociale Moineşti, cu 15 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă în vederea refacerii unei locuinţe din municipiul Moineşti,
distrusă parţial în incendiu.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 şi Ilie Vasile –
membru, 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, 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 Cojocaru Florinel, 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 locuinţe din municipiul Moineşti, distrusă parţial în incendiu,
cu 15 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea de
despăgubiri proprietarilor autorurismelor avariate urmare a fenomenelor
meteorologice din data de 09.01.2015.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 şi Ilie Vasile –
membru, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
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

7

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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea de despăgubiri
proprietarilor autorurismelor avariate urmare a fenomenelor meteorologice din data
de 09.01.2015, cu 15 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului
Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.
1347/2001.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 şi Ilie Vasile –
membru, 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind completarea domeniului public al
municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr.
79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001, cu 15 voturi
pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău”.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 şi Ilie Vasile –
membru, 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.
Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 de urbanism: Comisia
formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu
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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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la
patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”,
cu 15 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 şi Ilie Vasile –
membru, 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, 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la
patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, cu 15 voturi
pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
transmiterii în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în imobilul Bibliotecii
Municipale din strada Tudor Vladimirescu, nr. 206, municipiul Moineşti, judeţul
Bacău, către Camera de Comerţ şi Industrie Bacău.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 şi Ilie Vasile –
membru, 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 completat, 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 completat, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu menţiunea ca transmiterea în folosinţă gratuită a
spaţiului să se efectueze începând cu data de 01 martie 2015.
Se aprobă Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită a unui spaţiu situat în imobilul Bibliotecii Municipale din strada Tudor
Vladimirescu, nr. 206, municipiul Moineşti, judeţul Bacău, către Camera de Comerţ
şi Industrie Bacău, cu 15 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea a
trei locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 şi Ilie Vasile –
membru, 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, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea a trei locuinţe construite
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Moineşti, judeţul
Bacău, cu 15 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru
repartizarea locuinţelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 şi Ilie Vasile –
membru, 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, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor
construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 15 voturi pentru.
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Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 17 din 12.02.2015 privind aprobarea documentaţiei
tehnico– economice „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul
Bacău”– faza: Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.
5/2013, proiectant S.C. AD & MS PROCONS S.R.L. Bacău.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 şi Ilie Vasile –
membru, 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, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 17 din 12.02.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice
„Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”– faza: Proiect tehnic
şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 5/2013, proiectant S.C. AD & MS
PROCONS S.R.L. Bacău, cu 15 voturi pentru.
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Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare instalaţii subsol tehnic la Spitalul
Municipal de Urgenţă Moineşti”, faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici,
proiect nr. 1/CGE/2015, proiectant S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
Moineşti.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 şi Ilie Vasile –
membru, 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, 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 cu următorul amendament:
să fie scos cuvântul „tehnic” din denumirea documentaţiei tehnico-economice.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu amndamentl Comisiei de urbanism.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–
economice „Reabilitare instalaţii subsol la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti”,
faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 1/CGE/2015,
proiectant S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moineşti, cu 15 voturi
pentru.
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Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
modificării Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2015 a Spitalului Municipal de
Urgenţă Moineşti.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 şi Ilie Vasile –
membru, 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, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării Listei
obiectivelor de investiţii pe anul 2015 a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti,
cu 15 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
transmiterii în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta imobilului din strada
Alboteşti, nr. 7, municipiul Moineşti, judeţul Bacău, către Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean „Ştefan cel Mare” Bacău.
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Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 şi Ilie Vasile –
membru, 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, 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 completat, 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu menţiunea ca transmiterea în folosinţă gratuită a
spaţiului să se efectueze începând cu data de 01 martie 2015.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită a unui spaţiu situat în incinta imobilului din strada Alboteşti, nr. 7,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
„Ştefan cel Mare” Bacău, cu 15 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă pentru familia domnului Iosub Viorel-Constantin, domiciliat în
municipiul Moineşti, strada Atelierelor, nr. 82, judeţul Bacău.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar şi Ilie Vasile –
membru, 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, 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
pentru familia domnului Iosub Viorel-Constantin, domiciliat în municipiul
Moineşti, strada Atelierelor, nr. 82, judeţul Bacău, cu 15 voturi pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Informare privind modul de aducere la
îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Moineşti, adoptate în
anul 2014.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Vă prezint pe scurt informarea
privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al
municipiului Moineşti, adoptate în anul 2014, material depus la dosar. În anul 2014,
în cele 12 şedinţe ordinare şi 6 şedinţe extraordinare au fost adoptate un număr de
164 hotărâri. După adoptare, hotărârile au fost comunicate Instituţiei Prefectului
Judeţului Bacău pentru exercitarea controlului de legalitate, au fost aduse la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina de web a instituţiei şi
transmise celor desemnaţi să le ducă la îndeplinire. Hotărârile au fost puse în
aplicare imediat sau la termenele stabilite în conţinutul lor. În informare am făcut o
detaliere a adoptării acestora pe domenii, aşa cum prevede Legea administraţiei
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publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificări şi completări, conform
atribuţiilor Consiliului local.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Ilie Vasile: Pe strada Măgura datorită lucrărilor la reţeaua
de canalizare s-au format denivelări care îngreunează circulaţia.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Şi în zona Văsâieşti, au lăsat
subtraversările neterminate şi acum am văzut că acţionează dar pun pământ în loc
de balast şi fac mai rău pentru că nu se mai poate circula. Noi am pus piatră spartă,
dar ei acum au adus pământ deasupra.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: Pe strada Măgura lucrările la
canalizare sunt afectuate în proporţie de 70%, mai sunt şi două locuinţe de branşat.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Noi nu recepţionăm nici o stradă
decât dacă este branşată 100%.
Domnul Vinghac Octavian, inspector Birou Proiecte: Sunt câteva locuinţe,
dar nu este nici o problemă tehnică. Pe strada M. Horia s-a făcut o inventarire a
locuinţelor care nu au fost prinse în proiect şi s-a solicitat o soluţie pentru
racordarea tuturor locuinţelor la canalizare.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vreau să vă informez că demersurile le
facem săptămânal, de mai multe ori pe săptămână şi chiar înaintea începerii şedinţei
s-a transmis o adresă către S.C. Compania de Apă Bacău S.A. şi ADIB prin care
solicităm refacerea străzilor. Nu am crezut că strada Măgura, străzile din zona
Hangani şi Văsâieşti pot arăta atât de rău, nu pot explica în cuvinte. Lucrările au
fost făcute de cea mai proastă calitate şi cu o nepăsare totală. Am avut întâlniri cu
reprezentanţiii ADIB şi CRAB S.A., le trimitem adrese permanent; noi neavând
calitate în acest contract nu putem dispune măsuri. Contractul este semnat de CRAB
S.A. şi firma constructoare, respectiv S.C. Hidroconstrucţia S.A. pentru canalizare
şi S.C. CONIZ ROMARG, S.C. DASRICOM şi S.C. TRANSCARPAT S.R.L.
pentru reţaua de apă. Cele două proiecte, respectiv strada Păcii pentru care s-ar
putea începe lucrările de reabilitare, nu putem da ordin de începere a lucrărilor
pentru că nu au terminat lucrarea şi încurcă foarte mult. Le-am spus cetăţenilor care
au venit la audienţe, celor care au trimis mailuri, să facă demersuri pe toate căile
posibile, iar eu împreună cu dl. Viceprimar şi dl. Vinghiac îi susţinem.
Domnul Vinghac Octavian, inspector Birou Proiecte: Au fost aplicate
penalităţi pe contract.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu ajută pe nimeni această măsură, pe noi
ne interesează să refacă străzile.
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Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Am participat la o întâlnire
miercuri la CRAB S.A. şi ADIB, au spus că vin la măsurători ca să întocmească
situaţii de lucrări pentru decontare. Nu le vor semna situaţiile de lucrări şi nu le vor
deconta până nu vor reface străzile. Dacă nu se conformează, le vor fi tăiate din
contract lucrările de refacere care vor fi încredinţate altui constructor.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Nu au fost atenţi când au descărcat
tuburile şi au stricat garduri pe la vecini.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Să sesizeze în scris, noi vom trimite mai
departe. Toate sesizările venite de la cetăţeni le trimitem mai departe.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Avem veşti referitoare la baza de
tratament?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Aşteptăm motivarea instanţei de judecată.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Sentinţa ne este favorabilă?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, trebuie să aşteptăm să treacă cele 15
zile de la comunicare, timp în care poate fi atacată cu recurs.
Doaman Secretar jr. Dîrlău Marilena: Nu aflăm decât după ce se stabileşte
termen de judecată.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Propun ca şedinţa ordinară să o convocăm
pentru data de 27 martie.
Supusă la vot, propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 27.02.2015, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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