CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 27.03.2014, 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 27.03.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 636/20.03.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi toţi cei 19 consilieri
locali.
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.
La şedinţă participă domnul deputat Miron Smarandache.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 25.02.2014 şi procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 14.03.2014 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 comisie 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 25.02.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 25.02.2014, cu 19 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 14.03.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 14.03.2014, cu 19
voturi pentru.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi
luat la cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 25.02.2014.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
14.03.2014.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul 2014.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind participarea Municipiului Moineşti la
organizarea şi susţinerea „Raliului Moldovei - Bacău 2014”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al
municipiului Moineşti a străzii „Prelungirea Mihai Eminescu”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moineşti nr. 55 din 24.06.2010 privind aprobarea Actului Constitutiv
al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACAU S.A.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân şi ecarisaj al
municipiului Moineşti.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în
tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de alimente si
medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până la 700
lei/luna şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. 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 27.03.2014, cu 19 voturi
pentru.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Punctul 1 şi
punctul 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
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Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat în anul 2014.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a
numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul
2014, cu 19 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, 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, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, 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 2014 al Municipiului Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind participarea
Municipiului Moineşti la organizarea şi susţinerea „Raliului Moldovei - Bacău
2014”.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind participarea Municipiului Moineşti la
organizarea şi susţinerea „Raliului Moldovei - Bacău 2014”, cu 19 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul public al municipiului Moineşti a străzii „Prelungirea
Mihai Eminescu”.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
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Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului Moineşti a străzii „Prelungirea Mihai Eminescu”, cu 19
voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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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, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei anuale la
patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 55 din 24.06.2010 privind
aprobarea Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACAU
S.A.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
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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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Moineşti nr. 55 din 24.06.2010 privind aprobarea Actului
Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACAU S.A., cu 19
voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului public de gestionare a
animalelor fără stăpân şi ecarisaj al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Serviciului public de gestionare a animalelor fără
stăpân şi ecarisaj al municipiului Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 10 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, pensionarilor din municipiul Moinesti cu
venituri de până la 700 lei/luna şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu
realizează alte venituri.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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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, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până
la 700 lei/luna şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte
venituri, cu 19 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Banda de pe partea dreaptă a
străzii Atelierelor când se va remedia?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Săptămâna viitoare avem
programată o întâlnire cu reprezentanţi ai Companiei Regionale de Apă Bacău S.A.
şi S.C. Hidroconstrucţia S.A. pentru a discuta această problemă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Acesta este unul din motive pentru care nu
preluăm sectorul de drum DN 2G.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: A doua problemă pe care o
aduc în atenţia dvs. este trecerea de pietoni de pe strada T. Vladimirescu, de la
Petrom. Sunt maşini parcate, nu se vede când cineva se angajează în traversare şi se
pot întâmpla accidente. Nu există posibilitatea montării unui semafor cu buton
pentru pietoni?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Mai avem o astfel de solicitare şi la
traversarea de pietoni din zona bazar. Îl rog pe domnul Viceprimar să facă un studiu
de piaţă pentru a achiziţiona. Azi a fost un accident chiar pe trecerea de pietoni din
faţa clădirii fostului Centru de calcul. Vom vedea cât costă, iar în semestrul II,
pentru că este investiţie, vom căuta sursa de finanţare.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Este necesar un grup sanitar în Parcul
Tei.
Doamna consilier Tincu Liliana: Vreau să ştiu dacă s-au luat măsuri
suplimentare pentru siguranţa cetăţeanului dat fiind faptul că au fost comise jafuri
ziua la 16,30, sau au intrat în case. Şi eu am fost acostată.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Pot să vă informez că cei care au comis
fapta au fost arestaţi, ceilalţi sunt monitorizaţi permanent şi lucrurile sunt sub
control.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Ce veşti mai aveţi despre baza de
tratament?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Procesul se află pe rolul instanţei de
judecată, în luna aprilie avem un nou termen. Vă informez că mâine la ora 10,00 voi
participa la şedinţa Consiliului Judeţean care are cuprins pe ordinea de zi şi
Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere cu Judeţul Bacău în
scopul realizării în comun a obiectivului Transformare Club Lira în Casă de Cultură
Municipală care să îndeplinească şi rolul de centru zonal de cultură şi a indicatorilor
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tehnico-economici aferenţi acestui obiectiv. Şi mai avem o veste bună: am primit
finanţare pentru asfaltarea străzii Păcii şi reabilitarea străzii Osoiu.
Domnul deputat Smarandache Miron: Aceste proiecte erau aprobate, dar
nu aveau asigurată finanţarea.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Erau aprobate în lista judeţului, iar această
listă a fost aprobată prin Ordonanţă de Guvern. Mâine voi semna documentele,
urmează procedura de licitaţie.
Domnul consilier Manolache Ionică: Vin cu rugămintea de a rezolva
parcarea de la Spital, fără acces interzis, mai bine sens unic.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În prezent este acces interzis, Poliţia
Locală monitorizează pemanent zona. Rog pe domnul director executiv Popa
Marius împreună cu domnul consilier şi să analizeze situaţia. Duminica trecută am
scos o persoană în pijamale din Biserica Sf. Nicolae, era bolnavă psihic. A mai fost
ridicată în Consiliul local problema bolnavilor din spital care vin în Parcul Tei, de
aceea am trasat sarcină Poliţiei Locale să verifice sistemul de pază de la Spital, să
identifice locuri pentru amplasare de bănci şi un chioşc alimentar în curtea
spitalului. Vrem ca Parcul Tei, cel mai aglomerat parc din oraş, să devină un parc
liniştit.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Noi am aprobat fonduri pentru cheltuieli
de personal la cabinetele şcolare, dar nu ştiu câte avem şi unde sunt.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cabinetul de la Şcoala „George Enescu” a
coordonat Şcoala şi grădiniţaVăsîieşti, grădiniţa de la gară şi grădiniţa din Hangani.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Propun să-i facem program ca să vină pe
la Şcoală.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă rog d-na Secretar ca d-na medic să
prezinte programul şi programele sanitare în şedinţa viitoare şi să participe la
şedinţele de consiliu.
Domnul consilier Ilie Vasile: Propun să amenajăm parcarea din spatele
clădirii Primăriei.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am rugămintea ca această solicitare să o
faceţi în scris şi să cereţi acceptul cetăţenilor din zonă. O să vedeţi că nu sunt de
acord pentru că nu doresc să se facă trafic în zonă.
Domnul consilier Ilie Vasile: Şi parcarea de la Liceu trebuie amanajată.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este o prioritate pentru noi deoarece
circulă mulţi pietoni. Am făcut deja măsurătorile.
Domnul consilier Ilie Vasile: Propun ca şedinţa din luna aprilie să o fixăm la
sfârşitul lunii.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Pe 29 sau 30 aprilie. Vă propun pe data de
29 aprilie, ora 12,00.
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Doamna consilier Ladaru Daniela: Pe strada T. Vladimirescu, în zona
blocurilor C, am înţeles că s-a restricţionat accesul locatarilor din cauza lucrărilor.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: A fost restricţionat accesul cu excepţia
riveranilor, a locatarilor blocurilor, am lăsat o singură intrare. Am luat această
măsură pentru că muncitorii nu puteau lucra, baraca a fost spartă, s-au furat scule şi
alte obiecte. Singura intrare a cetăţenilor din zonă este între magazinul Apollo şi
florărie, regulă stabilită de comun acord cu firma care execută lucrările.
Domnul ing. Popa Marius, director Poliţia Locală: Aseară am urmărit
nişte indivizi care au sustras lopeţi şi bare din fier beton.
Domnul consilier Apostu Radu: Zona din faţa Poliţiei iar este plină de
căruţe, cai şi fel de fel de indivizi dubioşi. S-a încălzit, caii sunt ţinuţi acolo şi
aruncă gunoiul în tomberoane.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În zona aceea va fi o organizare de şantier,
se vor demola cele două garaje din spatele blocului 5 Parc. Suprafaţa se extinde şi în
zona punctului de colectare deşeuri, astfel încât să facem puţină curăţenie, cu
sprijinul instituţiilor abilitate.
Domnul consilier Apostu Radu: Nu am văzut să acţioneze nici Poliţia
Municipală şi nici Poliţia Locală.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Să ştiţi că Poliţia Locală monitorizează
zona permanent.
Domnul ing. Popa Marius, director Poliţia Locală: Nu avem logistică
pentru a confisca căruţele. Avem nevoie de sprijinul Poliţiei Municipale.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem Hotărâri ale Consiliului Local care
se pot completa, astfel încât să puteţi acţiona. Facem un adăpost de animale lângă
cel de câini. Verificaţi hotărârile şi faceţi propuneri pentru completarea lor pentru a
avea bază legală de acţiune.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În anii din urmă Poliţia Municipală
venea în Consiliul local şi prezenta un raport.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dacă doriţi, vi-l pun la dispoziţie.
Comandantul Poliţiei Municipiului Moineşti ne pune la dispoziţie raportul de
activitate, fără să aibă această obligaţie, îl putem invita şi în Consiliul local.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 27.03.2014, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER ENEA PAVEL IULIAN

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

