F 75.10-11

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 27.11.2013, 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 27.11.2013.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1405/20.11.2013 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipseşte motivat domnul consilier Apostu Radu.
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, doamna ec. Belciu Lăcrămioara şef Birou
Resurse Umane din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti şi
reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 24.10.2013 a fost afişat pe pagina web
www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi a fost pus la dispoziţia comisiilor de
specialitate pentru a fi analizat în cadrul şedinţelor de comisie şi rezolvat cu
eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul
dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestuia.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 24.10.2013.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 24.10.2013, cu 18 voturi
pentru.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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:
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1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 24.10.2013.
2. Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2014.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal de
Urgenţă Moineşti a locuinţei situate în municipiul Moineşti, strada Libertăţii, bl. B1,
ap. 31, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri
destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în domeniul privat al municipiului
Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii, aflate în domeniul public al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. 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
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită
Asociaţiei „Habitat for Humanity” Comăneşti a unei suprafeţe de teren situată pe
strada Plopilor, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile teren şi
construcţii situate pe strada Plopilor, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moinesti nr.75 din 10.07.2012 privind concesionarea directă a unor
terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti în favoarea SC
OMV PETROM S.A.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr.1 la
Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării
procedurii de licitatie publică organizată in vederea atribuirii Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale în
judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
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14. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
14/25.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei
speciale de salubrizare în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în
tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente şi
medicamente, pensionarilor din municipiul Moineşti cu venituri de până la 700
lei/lună şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre privind organizarea manifestărilor culturale ale
sărbătorilor de iarnă în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării municipiului Moineşti
la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă Intercomunitară „INVEST
2020”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii
a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
19. Rapoartele de activitate ale administratorilor speciali desemnaţi la
societăţile comerciale din subordinea Consiliul Local al municipiului Moineşti.
20. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi Proiectul de
Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile teren situate în extravilanul
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, care a fost analizat în şedinţele comisiilor de
specialitate şi avizat favorabil de către acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus
menţionat.
Se aprobă, cu 18 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile teren situate în extravilanul
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
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 27.11.2013, cu 18 voturi
pentru.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Punctul 1 a fost
parcurs, se trece la punctul doi de pe ordinea de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru
anul 2014.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2014, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2013.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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,
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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, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2013, cu 18 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind darea în
administrare Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti a locuinţei situate în
municipiul Moineşti, strada Libertăţii, bl. B1, ap. 31, judeţul Bacău.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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
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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, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind darea în administrare Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti a locuinţei situate în municipiul Moineşti, strada
Libertăţii, bl. B1, ap. 31, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unei locuinţe pentru tineri destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, situată în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru
tineri destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată
în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în
domeniul privat al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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, 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în domeniul privat al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii,
aflate în domeniul public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii, aflate în domeniul
public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 8 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 Sandu Teodor, 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, 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 Sandu Teodor, 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 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
transmiterii în folosinţă gratuită Asociaţiei „Habitat for Humanity” Comăneşti a
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unei suprafeţe de teren situată pe strada Plopilor, municipiul Moineşti, judeţul
Bacău.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită Asociaţiei „Habitat for Humanity” Comăneşti a unei suprafeţe de teren
situată pe strada Plopilor, municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unor imobile teren şi construcţii situate pe strada Plopilor,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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
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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 şi-l propun pe dl. consilier
Enea Pavel Iulian membru în Comisia de pentru vânzarea locuinţelor construite prin
ANL în municipiul Moineşti.
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, 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 şi-l propun pe dl. consilier
Sandu Teodor membru în Comisia de pentru vânzarea locuinţelor construite prin
ANL în municipiul Moineşti.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor
imobile teren şi construcţii situate pe strada Plopilor, municipiul Moineşti, judeţul
Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinesti nr.75 din 10.07.2012 privind
concesionarea directă a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului
Moineşti în favoarea SC OMV PETROM S.A.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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,
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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, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Moinesti nr.75 din 10.07.2012 privind concesionarea directă
a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti în favoarea
SC OMV PETROM S.A., cu 18 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
Actului adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Acest proiect de
hotărâre a fost amânat şi va fi analizat într-o şedinţă extraordinară.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentelor necesare demarării procedurii de licitatie publică organizată in
vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi
transport deşeuri municipale în judeţul Bacău.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Acest proiect de
hotărâre a fost amânat şi va fi analizat într-o şedinţă extraordinară.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 14/25.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului de
instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
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Domnul consilier Sandu Teodor, 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, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 14/25.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului de instituire şi
administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Moineşti, judeţul Bacău,
cu 18 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea
achiziţionării de alimente şi medicamente, pensionarilor din municipiul Moineşti cu
venituri de până la 700 lei/lună şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu
realizează alte venituri.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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, 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 Sandu Teodor, 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 achiziţionării de
alimente şi medicamente, pensionarilor din municipiul Moineşti cu venituri de până
la 700 lei/lună şi persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte
venituri, cu 18 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind organizarea
manifestărilor culturale ale sărbătorilor de iarnă în municipiul Moineşti, judeţul
Bacău.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: La şedinţele pe
comisii Executivul a propus completarea proiectului de hotărâre cu următoarele
sume, necesare organizării manifestărilor culturale:
- 30 mii lei pentru cheltuielile ocazionate de organizarea Festivalului
Datinilor şi Colindelor;
- 30 mii lei pentru darurile oferite cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
- 15 mii lei pentru realizarea Calendarului 2014 şi Scrisorii anuale a
Primarului municipiului Moineşti.
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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 completat cu sumele necesare organizării
manifestărilor culturale, 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 completat cu sumele necesare organizării
manifestărilor culturale, 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, 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 completat cu sumele necesare organizării
manifestărilor culturale, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu sumele necesare organizării manifestărilor
culturale.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind organizarea manifestărilor culturale
ale sărbătorilor de iarnă în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
participării municipiului Moineşti la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare
Durabilă Intercomunitară „INVEST 2020”.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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
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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, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea participării municipiului
Moineşti la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă Intercomunitară
„INVEST 2020”, cu 18 voturi pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti,
judeţul Bacău.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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.
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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, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului
de funcţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unor imobile teren situate în extravilanul municipiului Moineşti,
judeţul Bacău.
Domnul consilier Sandu Teodor, 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
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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, 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 Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor
imobile teren situate în extravilanul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 18
voturi pentru.
Punctul 20 de pe ordinea de zi: Rapoartele de activitate ale
administratorilor speciali desemnaţi la societăţile comerciale din subordinea
Consiliul Local al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Propun a fiecare
administrator special să prezinte raportul de activitate.
Supusă la vot, propunerea se aprobă cu 18 voturi.
Doamna Enea Daniela, administrator special al S.C. Apa Prim S.R.L.
Moineşti: Licidatorul judiciar a continuat activitatea de recuperare a creanţelor. În
data de 08.05.2013 a fost suspendat procesul pentru că nu a fost depusă la dosar
dovada consemnării onorariului provizoriu pentru efectuarea expertizei contabile.
La data de 31.10.2013 la Biroul Executorului Jucecătoresc Mititelu Iosif se aflau în
executare silită 101 sentinţe civile. Situaţia sentinţelor civile a fost solicitată
executorului, urmând ca lichidatorul să o depună la dosar. Pe rolul instanţelor de
judecată se mai află doar dosarul cu nr. 161/260/2012 în care debitor este Primăria
Moineşti, dosar prin care se solicită pretenţii UAT şi Consiliului Local Moineşti în
sumă de 318.222,87 lei. În prezent dosarul se află în stadiul procesual de fond, dar
suspendat, lichidatorul judiciar solicitând termen pentru continuarea procedurii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Care este suma?
Doamna Enea Daniela, administrator special al S.C. Apa Prim S.R.L.
Moineşti: Suma este de 318.222,87 lei, ce reprezintă 228.931,93 lei subvenţii apă
rece neachitată, respectiv 89.290,94 lei prestări servicii.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Lista datornicilor este mult mai mare,
am înţeles că au fost 100 procese soluţionate, cu restul ce se întâmplă?
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Doamna Enea Daniela, administrator special al S.C. Apa Prim S.R.L.
Moineşti: 101 sunt soluţionate prin executare silită, celelalte au fost achitate la
caseria falitei.
Domnul Constantin Toma, administrtor special al S.C. Prest Serv S.A.
Moineşti: Prin Hotărârea nr. 130/25.10.2012 am fost desemnat administrator
special la S.C. Prest Serv S.A. Moineşti. Ca administrator special al acestei
societăţi am desfăşurat următoarele activităţi: în baza Sentinţei civile nr. 589/2012 a
Tribunalului Bacău am participat la restituirea către debitoare a obiectivelor: Baza
de producţie Tescani compusă din teren, clădiri, construcţii speciale, instalaţii şi
dotările tehnice specifice. A fost întocmit procesul-verbal nr. 16446/04.07.2013 de
predare silită a imobilului. De asemenea, a fost predat şi Punctul de exploatare
reţele termice situat pe str. C.D. Gherea, nr. 7 - clădirea de sediu a S.C. Prest Serv
S.A. cu procesul-verbal de predare către executor a imobilului încheiat în data de
13.08.2013. Prin adresa nr. 17027/11.07.2013 Biroul Executor Judecătoresc Bara
Jan ne înştiinţează că în data de 16.07.2013 se va deplasa la seditul UAT Moineşti
în vederea preluării bunului „platformă de lucru ridicătoare Sprinter 311CDI”.
Datorită faptului că bunul nu a putut fi identificat în garajul UAT Moineşti s-a
încheiat procesul-verbal de rămânere în custodie. Seriile înscrise în Hotărâre nu
erau identice cu seriile înscrise pe utilaj. Urmare a acţiunilor de restituire a
obiectivelor menţionate, am procedat la inventarierea tuturor bunurilor mobile şi
imobile aparţinând debitoarei, întocmind liste de inventar pe fiecare obiectiv şi am
predat aceste bunuri către lichidatorul judiciar în baza proceselor-verbale de
predare-primire. Menţionez că în baza Sentinţei civile nr. 455/10.04.2013 emisă de
Tribunalul Bacău coroborat cu Încheierea nr. 441/2013 de stabilire a cheltuielilor de
executare emisă de S.C.P.E.J. Ciobanu şi Asociaţii, UAT municipiul Moineşti a fost
obligată să plătească creditorului suma de 777.087, 91 lei reprezentând 758.214,57
lei debit în care se adaugă suma de 18.873,34 lei cheltuieli de executare. O parte din
această sumă a fost prinsă în rectificarea de buget. Sperăm ca până la 01.12.2013 să
fie achitată întreaga sumă. Precizez că în acest moment mai există un număr de opt
dosare pe rolul instanţelor de judecată prezentate în raportul depus la dosar.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Aţi inventariat toate bunurile?
Domnul Constantin Toma, administrator special al S.C. Prest Serv S.A.
Moineşti: Cele care s-au predat la executor.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Vă informez că nu s-a continuat
executarea silită deoarece am depus contestaţie la executare.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Instanţa de judecată ne-a admis
contestaţia, se suspendă procesul până la soluţionarea pe fond. Este o suspendare
temporară.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: A început executarea cu bunurile
cele mai valoroase pe care le poate valorifica uşor. Urmează hotelul vechi, dar s-a
oprit. Hotărârea privind răspunderea materială a Consiliului local, a primarilor şi a
Consiliului de administraţiei a S.C. Prest Serv S.A. a fost atacată cu recurs. Am avut
o întâlnire cu membrii Consiliului de Administraţie, cu dl. Adam Relu, fostul
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director al societăţii şi cu avocatul angajat. Un termen de judecată a fost pe 12
noiembrie când s-a amânat judecarea cauzei pentru anul viitor.
Domnul Tiron Maricel, administrator special al S.C. Salubris S.A.
Moineşti: Prin Sentinţa civilă nr. 1480/17.12.2010 pronunţată în dosarul nr.
2008/110/2010 a Tribunalului Bacău – Secţia Civilă şi Contencios Administrativ s-a
dispus insolvenţa societăţii S.C. Salubris Prim S.R.L. Moineşti şi a fost numit
administrator judiciar CODMAR INSOLVENCY I.P.U.R.L. reprezentată de avocat
Olaru Dumitru. Ulterior am fost desemnat administrator special al acestei societăţi.
În acestă calitate am desfăşurat următoarele activităţi: am preluat de la
administratorul statutar Pruteanu Constantin toate documentele prevăzute de Legea
nr. 85/2006 şi le-am predat administratorului judiciar. Am realizat împreună cu
acesta o inventariere a patrimoniului societăţii, o situaţie a creditorilor şi o analiză a
cauzelor care au dus la apariţia falimentului societăţii, date concretizate în raportul
depus de administratorul judiciar la dosarul nr. 2008/110/2010 a Tribunalului
Bacău.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Înafară de dosarul de insolvenţă sunt şi
alte acţiuni pe rolul instanţelor de judecată?
Domnul Tiron Maricel, administrator special al S.C. Salubris S.A.
Moineşti: A fost deschisă acţiune de tragere la răspundere a d-lui Pruteanu
Constantin.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: La acţiunea penală, prin rezoluţie, sa dispus neînceperea urmăririi penale, s-a constatat că fapta nu exista.
Domnul Tiron Maricel, administrator special al S.C. Salubris S.A.
Moineşti: Acţiunile deschise de lichidator au fost finalizate de Tribunalul Bacău.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Mai are ceva de lichidat?
Domnul Tiron Maricel, administrator special al S.C. Salubris S.A.
Moineşti: Nu.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: La S.C. Construcţii Pod S.R.L. Moineşti sa deschis acţiune de răspundere patrimonială.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Acţiunea se află pe rolul instaţei de
judecată. A fost un termen şi s-a amânat judecarea cauzei pentru luna decembire
2013.
Punctul 21 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă informez despre scrisoarea adresată
lichidatorului judiciar al S.C. ALCOR S.A. Moineşti cu privire la intenţia noastră şi
scrisorile adresate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bacău prin care ne-am
exprimat intenţia de a intra în posesia imobilului „Sediu şi teren aferent”, situat pe
strada Vasile Alecsandri, nr. 52. Ulterior am înaintat o altă adresă lichidatorului
judiciar prin care i-am transmis următoarele: „urmare a falimentului S.C. ALCOR
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S.A. Moineşti, prin publicaţiile de vânzare au fost scoase la vânzare două active,
respectiv:
1. „Sediu administrativ şi teren aferent” situat în Moineşti, str. V Alecsandri,
nr. 52, jud. Bacău;
2. „Construcţii şi utilaje Staţie de betoane şi teren aferent”, situat în
intravilanul municipiului Moineşti, jud. Bacău.
În şedinţa Consiliului Local din luna octombrie 2013 a fost fost analizată
oportunitatea de a continua demersurile pe care Unitatea Administrativ Teritorială
municipiul Moineşti le-a iniţiat prin adresele nr. 9027/11.04.2013, 9573/17.04.2013
şi nr. 9573/29.04.2013, respectiv intenţia de a prelua în domeniul public sau
domeniul privat al municipiului Moineşti a acestor active.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să ne comunicaţi şi să ne transmiteţi o
documentaţie cadastrală bunurilor, o expertiză tehnică şi raportul de evaluare.
În speranţa unui răspuns cât mai urgent, vom supune spre analiză Consiliului
Local documentaţia transmisă, urmând a vă înainta o ofertă în acest sens.”
Ne-a transmis extrasul de Carte funciară pentru informare a bunului în cauză.
Este intabulat cu drept de ipotecă în favoarea BRD Moineşti pentru suma de aprox.
323 mii lei. Valoarea bunului este evaluată în sumă de 1.437 mii lei, care înseamnă
teren în suprafaţă de 1141,38 m² şi o clădire parter, etaj şi mansardă, respectiv
demisol, parter şi trei etaje (sunt două clădiri lipite) cu o suprafaţă construită de
689,7 m² la sol şi o arie desfăşurată de 3279,4 m², suprafaţa utilă de 2623,52 m².
Împortant de reţinut este că spaţiul fiind generos ar permite mai multe activităţi,
aspecte pe care noi le-am discutat şi în şedinţele trecute. Imobilul a fost evaluat în
27.04.2012 de către S.C. INTERCREDIT S.R.L. Bacău, societate agreată de BRD
pentru astfel de evaluări. În data de 22.11.2013 a avut loc ultima şedinţă de licitaţie,
bunul nefiind adjudecat. Preţul la care s-a ajuns este 862.200 mii lei reptezentând
60% din valoarea bunului şi nu s-a adjudecat. Am purtat o discuţie cu domnul
lichidator al societăţii în faliment şi chiar dacă Adunarea Generală a creditorilor a
aprobat vânzarea numai prin licitaţie publică, el mi-a spus că în situaţia în care noi
vom face o ofertă concretă de cumpărare avansând un preţ, o s-o supună dezbaterii
Comitetului creditorilor. Dacă dumneavoastră consideraţi că este oportună această
achiziţie, să ne hotărâm asupra unui preţ pentru a avansa o ofertă concretă. Tot legat
de preţ este şi modalitatea de plată. L-am rugat pe domnul director economic să
analizeze bugetul pe 2014, pentru că achiziţia acestui bun necesită un efort
financiar.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Va mai fi o licitaţie?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În prezent nu există nici o publicaţie de
vânzare şi nici o ofertă scrisă. Din publicaţiile de vânzare pe care le primim am
văzut că se stipulează oferta şi modalitatea de plată. Ar fi bine să solicităm un
termen de plată, de 6 luni spre exemplu, funcţie de cum ne vom încadra în buget, cu
un avans pe care să-l achităm în momentul adjudecării şi diferenţa într-un număr de
rate şi într-o anumită perioadă.
Domnul ec. Chirea Gheorghe, director economic: Consider că valoarea
este corectă, dar nu ştim încă dacă poate fi cuprinsă în bugetul anului 2014 pentru
că mai sunt şi alte cheltuieli. Avem o variantă: 30% avans şi apoi rate. Trebuie să ne
gândim foarte bine ca să nu ajungem în situaţia de a nu putea achita suma. Dacă nu

22

vor fi de acord cu plata în rate, ne putem bloca la plată, aşa cum ne aflăm acum
datorită executării lichidatorului judiciar al S.C. Prest Serv S.A. Trebuie să
deblocăm conturile, altfel nu vom putea plăti salariile, tichetele sociale, creditul şi
celelalate cheltuieli.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Nu putem accesa un credit?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem un credit aprobat, destinaţia ar trebui
schimbată, CEC-ul ne roagă să efectuăm trageri. Eu nu vreau să apelăm la acest
credit. Acum achităm suma de 777 mii lei executarea lichidatorului judiciar al S.C.
Prest Serv S.A. Dacă vom analiza atent, consider că vom găsi suma necesară
achiziţiei acestui activ. În perioada de iarnă sunt blocate toate investiţiile şi la
începutul lunii aprilie se vor debloca nişte fonduri. Împreună cu Direcţia economică
vom face o analiză pentru a structura bugetul pe anul 2014. Avem aprobat bugetul
multianual, ştim investiţiile care le vom continua şi cele pe care le vom deschide în
anul 2014. Pe de altă parte, investiţiile începute pot fi acoperite din sumele care le
vom primi în lunile ianuarie şi februarie din contractul cu OMV Petrom S.A., pe
lângă cei 250 mii lei vom primi 350 mii lei pe Hotărârea din luna septembrie. Avem
solicitare pentru vânzarea cabinetului medical de pe strada Zorilor şi a unui spaţiu
din clădirea Stomatologie.
Domnul ec. Chirea Gheorghe, director economic: Nu trebuie pierdut acest
imobil, dar pentru achiziţia lui va trebui să renunţăm la o investiţie în 2014.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Aţi înregistrat centralele termice, credeţi că
este oportun să pregătim o documentaţie pentru a fi scoase la licitaţie?
Domnul ec. Chirea Gheorghe, director economic: Vom evalua şi vom
vedea dacă sunt atractive aşa cum arată în prezent.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Eu sunt pentru achiziţia acestui imobil.
Este păcat să-l pierdem.
Domnul consilier Ilie Vasile: Ca poziţie eu spun că este foarte bun şi ca
spaţiu, este generos.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă solicit părerea fiecăruia dintre
dumneavoastră.
Domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de şedinţă: Din punctul meu
de vedere această ocazie nu trebuie ratată pentru că imobilul poate fi uşor modificat,
transformat în vederea desfăşurării mai multor activităţi. Are cantină, spaţii de
depozitare.
Doamna consilier Tincu Liliana: Şi eu sunt pentru cumpărarea acestui
activ.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Sunt de acord cu achiziţionarea
imobilului. Vă întreb, pentru că aţi spus că facem o ofertă, primăria nu poate
participa la licitaţie? În speranţa că se ofertează un preţ mai mic.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, am putea să aşteptăm până când
lichidatorul judiciar va face o nouă publicaţie de vânzare. Poate fi acelaşi preţ sau
poate fi diminuat. Dacă ne hotărâm şi susţinem clar ceea ce vrem, cât şi când putem
plăti, vom veni cu un proiect de hotărâre pe care să-l aprobăm în Consiliul local,
apoi trimitem hotărârea lichidatorului judiciar, acesta va înainta oferta nostră
Adunării generale a creditorilor şi băncii care ne vor da un răspuns.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Domnul director economic spunea că
trebuie să identifice modalitatea de plată, sursele de finanţare şi suma pe care o vom
oferi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sunteţi de acord să achiziţionăm acest
imobil?
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Da, sunt de acord.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: Îmi menţin punctul de vedere
exprimat în şedinţa trecută, sunt pentru cumpărarea imobilului.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Şi eu sunt de acord să-l cumpărăm.
Domnul consilier Ilie Vasile: Sunt convins că dacă-l vom cumpăra vom face
ceva frumos şi util. Şi eu sunt pentru.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Cu menţiunea făcută de domnul
director economic, are dreptate, trebuie bine gândit. Sunt de acord să-l cumpărăm.
Domnul consilier Busuioc Iulian: Sunt de acord să-l cumpărăm.
Domnul consilier Cojocaru Florinel: Sunt de acord să-l achiziţionam.
Domnul consilier Talpău Sorn Ciprian: Şi eu sunt de acord.
Doamna consilier Chirea Mihaela: Sunt pentru achiziţia imobilului.
Domnul ec. Chirea Gheorghe, director economic: Vom analiza atent, dacă
nu putem să plătim, ne vom bloca şi nu vom putea achita nici furnizorii, utilităţile şi
celelalte cheltuieli.
Domnul consilier Manolache Ionică: Sunt convins că domnul director
economic va căuta toate posibilităţile pentru achiziţionarea acestui imobil. Şi eu
sunt pentru cumpărarea imobilului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Eu cred că vom găsi resurse să acoperim
cheltuielile strict necesare. Dacă ne oprim o lună la investiţii, vom acoperi suma.
Dacă dorim, găsim o modalitate şi facem un efort să cumpărăm imobilul. Eu constat
că există unanimitate, după cum v-aţi exprimat azi aici în Consiliul local. Datoria
noastră, a executivului este să găsim soluţia. Vom analiza atent şi cred că o vom
găsi. Urmează să vă ţinem la curent.
Domnul consilier Ilie Vasile: Rugămintea mea este ca şedinţa din luna
următoare să se ţină până în data de 20 decembrie.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă prezint programul nostru din perioada
următoare. Sâmbătă 30 noiembrie vom organiza manifestările dedicate Zilei
Naţionale. Punctul de întâlnire va fi la primărie, la ora 11,30 după care ne vom
deplasa la monumentul eroilor. Sper să defilăm cu fanfara militară pentru care
facem demersuri să o obţinem. La monument vom inaugura o placă comemorativă
şi, pe acestă cale, îi mulţumim domnului consilier Vascan Ştefan Cezar pentru
contribuţia adusă. Duminică 1 decembrie va avea loc la Catedrala Sfântul Neculai
concertul artistului Grigore Leşe. Intrarea va fi liberă, locurile de pe scaune vor fi cu
invitaţie. Vă rog să spuneţi dacă doriţi să participaţi pentru a rezerva locuri. În data
de 27 decembrie avem programat Festivalul datinilor. Şedinţa Consiliului local o
propun în data de 16 decembrie, ora 16,00.
Membrii Consiliului local, cu unanimitate de voturi, sunt de acord cu
propunerea domnului Primar.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: La începutul lunii este posibil să
convocăm o şedinţă extraordinară pentru cele două proiecte de hotărâre amânate.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Sandu Teodor, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 27.11.2013, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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