CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 27.03.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti

Secretarul Municipiului Moineşti, domnul jr. Catana Neculai, 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 27.03.2012.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 390/19.03.2012 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Muraru Săndel şi Zaharia Vasilică Silviu.
Având în vedere tematica de pe ordinea de zi, la şedinţă au fost invitaţi şi
participă directori şi şefi de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
şi presa.
Din partea presei participă un grup de ziarişti de la publicaţiile „7 Zile din 7”
şi „Imparţial”.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal
al şedinţei ordinare din 22.02.2012 şi procesul-verbal al şedinţei extraordinare din
06.03.2012 au fost afişate pe pagina web www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi au
fost puse la dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi lecturate în cadrul
şedinţelor de comisie şi rezolvate cu obiecţiunile respective şi, având în vedere
prevederile aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul
acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din data
de 22.02.2012.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 22.02.2012, cu 17 voturi
pentru.
Supun la vot procesul-verbal de la şedinţa extraordinară din data de
06.03.2012.
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Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 06.03.3012, cu
17 voturi pentru.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi luat
la cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 22.02.2012.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
06.03.2012.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinată
închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul
Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79/1999 şi
aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a corpului de clădire
Compartiment primire urgenţe către Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de hotărâre pentru extinderea aplicării Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Moineşti nr. 154/14.12.2011 privind acordarea unui sprijin material
constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, la categoria familii şi persoane
singure titulare de dosar pentru venit minim garantat.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Diverse:
* Adresa nr. 11/11.03.2012 a Parohiei Sf. Gheorghe Moineşti prin care solicită
10 m³ lemn de foc.
* Adresa nr. 384/15.03.2012 a Parchetului de pe Lângă Judecătoria Moineşti
prin care solicită o locaţie pentru desfăşurarea activităţii până la finalizarea noului
sediu.
Domnul Secretar jr. Catana Neculai: Din motivele prezentate la şedinţele de
comisie Executivul propune introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre
privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti a
unui computer tomograf, proiect care a fost analizat în Comisiile de specialitate şi a
fost avizat favorabil de către acestea.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus menţionat.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Municipal de Urgenţă
Moineşti a unui computer tomograf.
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Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
ordinea de zi a şedinţei ordinare de astăzi completată cu proiectul de hotărâre sus
menţionat.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 27.03.2012, cu 17 voturi
pentru.
Punctele 1 şi 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind repartizarea unei
locuinţe pentru tineri destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, situată în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Ioniţă Ghiorghe – preşedinte, Busuioc Iulian – secretar, Nechifor
Neculai, Iscu Cristina Consuela şi Avătăji Neculai – 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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, 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 17 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind completarea
inventarului domeniului public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 79/1999 şi aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice şi Comisiei de urbanism pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Ioniţă Ghiorghe – preşedinte, Busuioc Iulian – secretar, Nechifor
Neculai, Iscu Cristina Consuela şi Avătăji Neculai – 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 Ghineţ Dorel, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Muraru Săndel – preşedinte, Zaharia Vasilică Silviu- secretar, Ghineţ
Dorel, Păsăroiu Dumitru, Botezatu Sorin Bălan Gabriela Rodica şi Ivan Stelian –
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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind completarea inventarului domeniului
public al municipiului Moineşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79/1999
şi aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001, cu 17 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind darea în
administrare a corpului de clădire Compartiment primire urgenţe către Spitalul
Municipal de Urgenţă Moineşti.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei juridice şi Comisiei de urbanism pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Ioniţă Ghiorghe – preşedinte, Busuioc Iulian – secretar, Nechifor
Neculai, Iscu Cristina Consuela şi Avătăji Neculai – 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 Ghineţ Dorel, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Muraru Săndel – preşedinte, Zaharia Vasilică Silviu- secretar, Ghineţ
Dorel, Păsăroiu Dumitru, Botezatu Sorin Bălan Gabriela Rodica şi Ivan Stelian –
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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: După
această iarnă au ieşit în evidenţă câteva defecte care au fost semnalate de conducerea
Spitalului şi care vor fi reparate, construcţia fiind în garanţie. Am fost întrebat de
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nişte persoane dacă a fost luată în primire sesizând şi ele acele defecţiuni. Sperăm să
fie reparate în scurt timp, clădirea ne este utilă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Recepţia la terminarea lucrărilor a fost fără
obiecţiuni şi fără neconformităţi. Ulterior s-au constat defecţiuni la partea de
ventilaţie. Aerul cald scos din incintă topeşte zăpada de la baza acoperişului şi apa se
prelinge pe lângă perete. Am discutat cu proiectantul şi constructorul care si-au dat
seama de situaţia creată, au găsit şi soluţia.
Domnul consilier Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Mai este o
problemă legată de canalizare, în camera ecografului dimineaţa este un miros urât. A
fost sesizată şi această problemă care se va rezolva.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind darea în administrare a corpului de
clădire Compartiment primire urgenţe către Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti,
cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru extinderea
aplicării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moineşti nr. 154/14.12.2011
privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100
lei, la categoria familii şi persoane singure titulare de dosar pentru venit minim
garantat.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Ioniţă Ghiorghe – preşedinte, Busuioc Iulian – secretar, Nechifor
Neculai, Iscu Cristina Consuela şi Avătăji Neculai – 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 Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu
Liliana, Manolache Ionică, Spătaru Eugen, Ailincăi Vasile şi Răducanu Ion –
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 Ghineţ Dorel, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Muraru Săndel – preşedinte, Zaharia Vasilică Silviu- secretar, Ghineţ
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Dorel, Păsăroiu Dumitru, Botezatu Sorin Bălan Gabriela Rodica şi Ivan Stelian –
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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre pentru extinderea aplicării Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Moineşti nr. 154/14.12.2011 privind acordarea
unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, la categoria
familii şi persoane singure titulare de dosar pentru venit minim garantat, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Ioniţă Ghiorghe – preşedinte, Busuioc Iulian – secretar, Nechifor
Neculai, Iscu Cristina Consuela şi Avătăji Neculai – membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de
hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi, cu amendamentul propus
de dl. consilier Avătăji Neculai: pentru sumele prevăzute în listă în vederea
achiziţionării de bunuri să fie întocmit separat un tabel ce va cuprinde locaţia şi
numărul de bucăţi.
Domnul consilier Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu
Liliana, Manolache Ionică, Spătaru Eugen, Ailincăi Vasile şi Răducanu Ion –
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 Ghineţ Dorel, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Muraru Săndel – preşedinte, Zaharia Vasilică Silviu- secretar, Ghineţ
Dorel, Păsăroiu Dumitru, Botezatu Sorin Bălan Gabriela Rodica şi Ivan Stelian –

7

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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Răducanu Ion: În material se vorbeşte despre 50 mii lei
„pentru procurarea unor locuri de joacă pentru unităţile de învăţământ”. Nu am
înţeles, vă rog să-mi explicaţi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Aşa sunt denumite în listă şi pe facturile de
anul trecut. Se referă la ansamblul de echipament pentru joacă. Vă dau exemplu pe
cel din Parcul Tei ce figurează ca un singur obiect de inventar cu toate elementele
componente. Ca destinaţie sunt pentru şcoli şi grădiniţe.
Domnul consilier Nechifor Neculai, 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 2012, cu 17 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
achiziţionării de către Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti a unui computer
tomograf.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Ioniţă Ghiorghe – preşedinte, Busuioc Iulian – secretar, Nechifor
Neculai, Iscu Cristina Consuela şi Avătăji Neculai – 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 Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu
Liliana, Manolache Ionică, Spătaru Eugen, Ailincăi Vasile şi Răducanu Ion –
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 Ghineţ Dorel, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Muraru Săndel – preşedinte, Zaharia Vasilică Silviu- secretar, Ghineţ
Dorel, Păsăroiu Dumitru, Botezatu Sorin Bălan Gabriela Rodica şi Ivan Stelian –
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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către
Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti a unui computer tomograf, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Adresa nr. 11/11.03.2012 a Parohiei Sf. Gheorghe Moineşti prin care
solicită 10 m³ lemn de foc.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Nu au gaze?
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Au
centrale pe lemne.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dacă nu sunt opoziţii, vom iniţia un proiect
de hotărâre, vom identifica locaţia, vom marca, cu aceeaşi menţiune că noi nu facem
exploatare şi cheltuiala să fie pe seama parohiei.
* Adresa nr. 384/15.03.2012 a Parchetului de pe Lângă Judecătoria Moineşti
prin care solicită o locaţie pentru desfăşurarea activităţii până la finalizarea noului
sediu.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Domnul primprocuror Brăila a venit şi am
discutat această solicitare, lucrarea pe care o au dumnealor de construire sediu
Parchet Moineşti este în sistemul electronic de achiziţie publică SEAP, dar clădirea
în care funcţionează are probleme de siguranţă. Bugetul alocat pentru această
construcţie nouă este multianual, pe 3 ani, fapt pentru care ei spun că nu mai pot sta
atât timp în această clădire care prezintă fisuri evidente în pereţi. Au discutat şi la
Bacău şi le-a spus să-şi caute o locaţie. Primul pas este la Consiliul local. Singura
locaţie pe care am identificat-o este clădirea care se află pe strada Libertăţii, fosta
Cantină de ajutor social, singura clădire liberă pe care o mai avem, celelalte sunt în
diverse litigii. Au specificat că trebuie o clădire distinctă, au echipamente cu regim
special.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Clădirea
este de mult deteriorată, de aceea s-a mutat Poliţia.
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Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Le ajunge
spaţiul?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cred că da. Dacă nu aveţi nimic împotrivă,
o să le comunicăm şi vom iniţia un proiect de hotărâre prin care o să propunem
acordarea în folosinţă gratuită a acestei clădiri.
Domnul consilier Răducanu Ion: Dar clădirea fostă radiologie?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: A fost dată prin hotărâre Protopopiatului
Moineşti. Am purtat recent o discuţie cu preotul protopop să ia o decizie. Rămâne în
continuare dar să ne spună ce destinaţie îi va da. Există o solicitare din partea
parohiei să o transforme în casă mortuară. Aştept din partea dumnealui o solicitare în
care să spună că renunţă în favoarea bisericii sau că o păstrează şi ce destinaţie îi dă.
Avem o problemă, în municipiul Moineşti nu există o capelă, la Biserica Sfântul
Gheorghe este o capelă foarte mică, singura capelă este la Biserica din Găzărie.
Vreau să vă consult cu privire la ultimile şedinţe de Consiliu local din acest
mandat. După cum este publicat în Monitorul Oficial alegerile locale sunt pe data de
10 iunie. În principiu propun data de 19 aprilie şi 24 mai. Să aveţi în vedere şi
raportul consilierilor şi un întreg raport al Consiliului local cum şi Executivul va
prezenta un raport de activitate pe ultimul an şi pe întreg mandatul. Am luat în
discuţie pentru a avea timp să le pregătim.
Domnul consilier Botezatu Sorin: De ce plătim atât de mult salubritatea,
comparativ cu alte oraşe? Mă refer la oraşul Comăneşti.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: La nivel judeţean nu este un tarif mare,
ADIS ne-a prezentat în materiale şi preţul care este în creştere. Avem şi multe
persoane scutite la plată, persoanele cu certificat de handicap şi cei care sunt plecaţi
din localitate, aproape zilnic avem solicitări de acest gen.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Veteranii de război şi beneficiarii
de ajutor social sunt scutiţi de la plată. Poate aţi observat tractorul achiziţionat, cară
zilnic gunoiul provenit de la case in urma curăţeniei de primăvară.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Acest tarif ne-a asigurat şi o dezvoltare a
serviciului prin achizionarea acestui tractor, a pubelelor pe care le-am dat la case,
activitatea de curăţenie a fost pe primul loc în preocupările noastre.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Mai sunt locuri unde curăţenia lasă de
dorit, dar nu din cauza dvs. Aţi fost cam blânzi, nu aţi acţionat cu amenzi şi măsuri
asupra celor care aruncă gunoiul în alte locuri.
Doamna consilier Bălan Gabriela: Felicitări pentru concertul de vineri seară,
dar daţi-mi voie să vă critic pentru mobilzare. A fost jenant că un sfert de sală a fost
goală.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Îmi asum critica, nu m-am simţit în largul
meu tot spectacolul văzând acele locuri goale. Din păcate au confirmat prezenţa
persoane, dar nu au venit. Au fost puse şi afişe prin oraş.
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Doamna consilier Bălan Gabriela: O altă problemă pe care vreau să o aduc
în atenţia dumneavostră este cea a uscătoarelor de rufe din faţa blocurilor, la
geamuri, pe faţada blocurilor de la străzile principale, dau un aspect urât oraşului.
Sunt uscătoare de bloc care se pot folosi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În incintele de bloc trebuie lăsate, dar nu pe
străzile principale sau pe faţada blocurilor. Am notat, vom analiza şi hotărârea pe
care o avem referitor la obligaţiile şi responsabilităţile care revin cetăţenilor pentru
buna gospodărire a municipiului şi, dacă este cazul, o vom completa pentru a avea
temei legal.
Domnul consilier Avătăji Neculai: Este o constatre în timp, de când s-a
format noul sistem de gestionare al apei, a rămas o verigă neacoperită local. Atunci
când apelează cetăţenii care au o problemă la reţeaua de canalizare de la bloc către
exterior, spun că nu au dimensionată manoperă pentru canalizare decât pentru cea
principală. Dacă apelezi asociaţia spun că trimit o firmă sau dacă nu cetăţeanul, fiind
proprietar, să se descurce să aducă pe cine doreşte. Dacă aduce pe cine vrea se
izbeşte de refuzul între conducta de bloc şi reţeau de canalizare. Undeva nu există o
conexiune, nu ar fi rău să venim cu o solicitare către Bacău ca activitatea lor de apacanal să fie şi din bloc până la reţeaua principală. Această verigă este scăpată şi o
pasează de la unul la altul. La blocul 8 parc de două săptămâni curge apa la subsol, la
asociaţie spun că nu au oameni, Secţia de apă-canal spune că doar canalul este în
responsabilitatea lor, iar la subsol se adună apă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Trebuie să cunoştem un lucru. Aşa cum ştiţi
operatorul judeţean Compania Regională de Apă Bacău are un punct de lucru la
Moineşti. Ei spun că ceea ce este în incinta blocului, subsolul aparţine Asociaţiei de
proprietari care trebuie să identifice problemele, să caute firmă, să plătească din
fondul de rezervă reparaţiile, apoi să încaseze acei bani de la locatarii de pe scara
respectivă. Compania intervine pe sistemul pe care Consiliul local l-a dat în
administrare, reţeua de apă şi canal din municipiul Moineşti, care înseamnă de la
limita proprietăţii până la staţia de epurare inclusiv. Asociaţiile nu-şi fac treaba şi nuşi ştiu menirea pentru care au fost constituite şi Compania care încă nu se regăseşte,
este într-o continuă reorganizare a punctului de lucru Moineşti, au dat testări, au dat
afară personal. Şi azi au fost două solicitări pentru canalizare. Acolo unde se poate
facem echipă cu Secţia Moineşti şi cu Asociaţia, acordăm o mână de ajutor pentru
rezolvare.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: La mine
la bloc unui vecin i s-a spart conducta de apă din apartament. Am dat telefon, dar nu
a avut cine să intervină.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În apartamentul cetăţeanului nu intervine
nimeni, trebuie să cunoşteţi instalaţia, respectiv robinetul de intrare al scării pe care
să-l opriţi atunci când este nevoie. Dacă aveţi subsolul plin cu apă, atunci intervine
Compania care opreşte magistrala ce alimentează şi blocul respectiv, cum s-a mai
întâmplat. Trebuie să ştim foarte bine robineţii. Noi am nominalizat o persoană din
Primărie care se ocupă de masterplanul de apă şi canal. Acum lucrările pentru zona
Moineşti sunt în faza de licitaţie.
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În continuare, vă invit la adunarea generală a Clubului Sportiv în care se va
prezenta raportul de activitate pe anul 2011.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 27.03.2012, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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