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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 28.02.2013, 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 28.02.2013.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 209/21.02.2013 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi toţi cei 19 consilieri
locali.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directorii şi şefii de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti, domnul ing. Cehan Bogdan – directorul Direcţiei de
Asistenţă Socială Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 24.01.2013 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 24.01.2013.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 24.01.2013, cu 19 voturi
pentru.
Doamna consilier Chirea Mihaela, 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 24.01.2013.
2. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de
prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite prin
ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, ce vor rămâne vacante pe perioada
exploatării acestora în regim de închiriere, valabilă în anul 2013.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2013 – 2014.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri aparţinând
domeniului public al Municipiului Moineşti aflate in folosinţa unităţilor de
învătămant de pe raza municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Numărului de
personal a Spitalului Muncipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii a
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi a serviciilor publice
subordonate Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii a
Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu
aparţinând municipiului Moineşti, în suprafaţă de 1 mp, în scopul amplasării unui
automat pentru băuturi calde şi alte produse alimentare.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra
imobilului situat în municipiul Moineşti, strada Libertăţii, nr. 6A, judeţul Bacău,
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului – Protopopiatului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind eşalonarea la plata impozitelor, taxelor,
chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local pentru
persoanele beneficiare de servicii şi prestaţii sociale din Municipiul Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantităţi de material
lemnos fasonat din pădurea proprietate a municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Moineşti,
prin Consiliul Local Moineşti, cu Judeţul Bacău, prin Consiliul Judeţean Bacău, în
vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului „Compartiment de Recuperare
medicală cardiovasculară din judetul Bacau, în cadrul Spitalului Municipal de
Urgenţă Moineşti”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Raport privind desfăşurarea acţiunii de distribuire a tichetelor sociale.
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15. Raport de activitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială Moineşti pe
anul 2012.
16. Raport de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pe
semestrul II/2012.
17. Informare privind Raportul de Audit financiar nr. A42/1465/2012 al
Camerei de Conturi Judeţul Bacău.
18. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi trei proiecte de
hotărâre urgente, ce nu suportă amănare, şi anume:
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin persoanelor/familiilor
beneficiare de camere sociale din imobilul situat în municipiul Moineşti, str. Cpt.
Zăgănescu, nr. 14, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind atestarea la domeniul privat al municipiului
Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a celor trei proiecte de hotărâre.
Se aprobă, cu 19 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâre sus menţionate.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: 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 completat cu
cele trei proiecte de hotărâre.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 28.02.2013, cu 19 voturi
pentru.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Punctul 1 a fost
parcurs, se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei
privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea
locuinţelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, ce vor
rămâne vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere, valabilă în
anul 2013.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor
construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, ce vor rămâne vacante
pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere, valabilă în anul 2013, cu 19
voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat în anul 2013.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei economice 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
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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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului
de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul 2013, cu
19 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
reţelei şcolare din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2013 –
2014.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei economice 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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Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din
municipiul Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2013 – 2014, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
închirierii unor bunuri aparţinând domeniului public al Municipiului Moineşti
aflate in folosinţa unităţilor de învătămant de pe raza municipiului Moineşti.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Doamna consilier Tincu Liliana: Ieri a avut loc şedinţa Consiliului de
administraţie a Colegiului Tehnic „Grigore Cobălcescu” unde s-a discutat despre
aceste tarife de închiriere, iar dorinţa dumnealor şi a domnului director este ca
tariful de închiriere a cantinei să fie de 1.000 lei/eveniment pentru a avea solicitanţi.
Au deja şapte solicitări pentru nunţi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Pentru
spaţiul ocupat de Romtelecom de la Şcola „Alexandru Sever” s-a propus suma de
200 lei/lună. Contractul a fost încheiat pe 5 ani, cred că trebuie revizuit.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiei economice pentru a prezenta raportul.
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, cu următoarele propuneri:
- tariful pentru închirierea spaţiului destinat Romtelecom la Şcoala
“Alexandru Sever” - 200 lei/lună;
- tariful de închiriere a Cantinei Colegiului Tehnic „Grigore Cobălcescu”
pentru nuntă şi botez - 1000 lei/eveniment.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerile de mai sus.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri
aparţinând domeniului public al Municipiului Moineşti aflate in folosinţa unităţilor
de învătămant de pe raza municipiului Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Statului de funcţii şi a Numărului de personal a Spitalului Muncipal de Urgenţă
Moineşti, judeţul Bacău.
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Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei economice 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a
Numărului de personal a Spitalului Muncipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău,
cu 19 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti şi a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei economice 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, 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 aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi a
serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii a Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti,
judeţul Bacău.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei economice 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului
de funcţii a Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti, judeţul Bacău, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind închirierea prin
licitaţie publică a unui spaţiu aparţinând municipiului Moineşti, în suprafaţă de 1
mp, în scopul amplasării unui automat pentru băuturi calde şi alte produse
alimentare.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei de urbanism 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a
unui spaţiu aparţinând municipiului Moineşti, în suprafaţă de 1 mp, în scopul
amplasării unui automat pentru băuturi calde şi alte produse alimentare, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind revocarea
dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Moineşti, strada
Libertăţii, nr. 6A, judeţul Bacău, Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului –
Protopopiatului Moineşti.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare
asupra imobilului situat în municipiul Moineşti, strada Libertăţii, nr. 6A, judeţul
Bacău, Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului – Protopopiatului Moineşti, cu 19
voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind eşalonarea la
plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii
la bugetul local pentru persoanele beneficiare de servicii şi prestaţii sociale din
Municipiul Moineşti.
Doamna consilier Chirea Mihaela, 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, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind eşalonarea la plata impozitelor,
taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local
pentru persoanele beneficiare de servicii şi prestaţii sociale din Municipiul
Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
vânzării unei cantităţi de material lemnos fasonat din pădurea proprietate a
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei economice şi Comisiei economice 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 şi-l propun pe dl. consilier
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Nimerciag Ioan membru în Comisia de preselecţie şi licitaţie pentru vânzarea
materialului lemnos.
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 şi o propun pe d-na
consilier Chirea Mihaela membru în Comisia de preselecţie şi licitaţie pentru
vânzarea materialului lemnos.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Comisia de urbanism îl propune pe
dl. consilier Busuioc Iulian membru în Comisia de preselecţie şi licitaţie pentru
vânzarea materialului lemnos.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerile de mai sus.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantităţi de
material lemnos fasonat din pădurea proprietate a municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
asocierii între Municipiul Moineşti, prin Consiliul Local Moineşti, cu Judeţul
Bacău, prin Consiliul Judeţean Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a
proiectului „Compartiment de Recuperare medicală cardiovasculară din judetul
Bacau, în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti”.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei economice 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.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul
Moineşti, prin Consiliul Local Moineşti, cu Judeţul Bacău, prin Consiliul Judeţean
Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului „Compartiment de
Recuperare medicală cardiovasculară din judetul Bacau, în cadrul Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti”, cu 19 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti,
judeţul Bacău.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu
paturi a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
sprijin persoanelor/familiilor beneficiare de camere sociale din imobilul situat în
municipiul Moineşti, str. Cpt. Zăgănescu, nr. 14, judeţul Bacău.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui sprijin
persoanelor/familiilor beneficiare de camere sociale din imobilul situat în
municipiul Moineşti, str. Cpt. Zăgănescu, nr. 14, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atestarea la
domeniul privat al municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atestarea la domeniul privat al
municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Raport privind desfăşurarea acţiunii de
distribuire a tichetelor sociale.
Domnul ing. Cehan Bogdan, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială
Moineşti prezintă raportul depus la dosar.
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Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am discutat cu domnul director propunerea
de prelungire cu 60 de zile a perioadei de distribuire a tichetelor rămase. Consider
că nu este cazul pentru că va trebui actualizată lista. Am propus ca în şedinţa din
luna martie să venim cu proiect de hotărâre pentru acordarea tichetelor sociale
având în vedere sărbătorile pascale. Cele 88 de carnete rămase vor fi distribuite
atunci.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: De ce nu le-au
ridicat?
Domnul ing. Cehan Bogdan, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială
Moineşti: Baza de date am primit-o de la Casa de Pensii, dar nu erau prinse şi
pensiile cumulate. Au fost persoane care au depăşit valoarea stabilită de 700 lei.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Raport de activitate al Serviciului Public de
Asistenţă Socială Moineşti pe anul 2012.
Domnul ing. Cehan Bogdan, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială
Moineşti prezintă raportul depus la dosar.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Parcurgând materialul şi având în vedere
activităţile desfăşurate, îi propun domnului director să întocmească o situaţie care să
cuprindă nominal familiile/persoanele cu toate ajutoarele pe care le primesc (ajutor
social, alocatie pentru susţinerea familiei, produse PEAD, ajutor de încălzire, tichete
sociale, etc). Cred că va fi interesant să vedem rezultatul acestui studiu.
Domnul ing. Cehan Bogdan, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială
Moineşti: Cele 1000 de persoane beneficiare de ajutor social beneficiază şi de
alocaţie pentru susţinerea familiei, de produde PEAD, dar nu beneficiază de tichete
sociale.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Din raport a reieşit că bugetul acestui
serviciu a fost de 3.404 mii lei, o sumă importantă. În 2008 a avut un buget în sumă
de aprox. 1.700 mii lei, dar situaţia economică şi socială a evoluat. Sumele pentru
plata indemnizaţiilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap au fost
primite pentru primele trei trimestre ale anului 2012, am suportat noi diferenţele
pentru a plăti aceşti oameni la timp, diferenţa de bani i-am primit abia în luna
decembrie.
Domnul ec. Chirea Gheorghe, director economic: Singura dată când nu am
putut plăti aceste indemnizaţii a fost în anul 2006.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Raport de activitate al asistenţilor personali
ai persoanelor cu handicap pe semestrul II/2012.
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Domnul ing. Cehan Bogdan, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială
Moineşti prezintă raportul depus la dosar.
Doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Am văzut că avem angajaţi 91 de
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap. Înafară de aceste persoane cu
handicap asistate, la nivelul municipiului Moineşti mai avem şi alte persoane cu
handicap? Ce se întâmplă cu aceste persoane, sunt monitorizate de dvs.?
Domnul ing. Cehan Bogdan, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială
Moineşti: Sunt persoane cu handicap încadrate în alte grade, nu sunt monitorizate
toate, noi monitorizăm pe cele cu handicap grav accentuat pentru care avem angajaţi
asistenţi personali.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Domnule consilier, cunosc îngrijorarea
dvs. şi cazurile la care vă referiţi. Persoane cu handicap sunt şi cu grad trei cu drept
de muncă şi grad doi, nu putem să le monitorizăm pe toate, Comisia de expertiză le
acordă aceste certificate. Dvs. faceţi referire la persoanele cu grad de handicap doi
care sunt la limită şi nu primesc încadrarea în gradul unu grav accentuat.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Mă refer la cei cu deficienţe senzoriale şi
psihice.
Domnul ing. Cehan Bogdan, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială
Moineşti: Avem cazul Nazarie, Cristescu, Luca. Aceste persoane sunt monitorizate
permanent de noi. Pentru dl. Nazarie s-a numit curator un salariat din cadrul
serviciului nostru care îl ajută.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Pentru aceste persoane ar fi bine să
întocmiţi lunar un raport de activitate, nu neapărat să ni-l prezentaţi, ci pentru cazul
în care s-ar întâmpla ceva neprevăzut.
Domnul ing. Cehan Bogdan, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială
Moineşti: Sunt monitorizaţi, o parte dintre ei primesc alocaţii pentru susţinerea
familiei. Vom încerca să-i monitorizăm pe toţi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Noi, Autoritatea locală prin Direcţia de
Asistenţă Socială, să facem dovada că aceste persoane sunt în atenţia noastră.
Doamna consilier Tincu Liliana: Sunt contestaţii înaintate la Minister şi o
să apară controale. Există un caz cu demenţă căruia nu i s-a acordat grad de
handicap.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Curatorii desemnaţi trebuie să
prezinte un raport anual de activitate. Avem câteva persoane cu pensii pe care le-am
cazat în Centrul social de la etajul clădirii unde funcţionează Direcţia de Asistenţă
Socială. Nu au moştenitori şi trăiau izolate.
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Punctul 20 de pe ordinea de zi: Informare privind Raportul de Audit
financiar nr. A42/1465/2012 al Camerei de Conturi Judeţul Bacău.
Domnul director economic Chirea Gheorghe dă citire Raportului de audit
în baza căruia a fost întocmită Decizia nr. 5/16.01.2013 emisă de către Directorul
Camerei de Conturi a Judeţului Bacău în Dosar nr. A 42/2012, după cum urmează:
A. Activitatea aparatului propriu de specialitate al Primarului
1. Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare,
organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentele de specialitate, va monitoriza şi va asigura:
• identificarea tuturor operaţiunilor efectuate în anul 2011, care nu s-au
evidenţiat în contul sintetic 103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al unităţilor administrativ teritoriale”;
• Înregistrarea în contabilitate a tuturor activelor instituţiei, în conformitate cu
prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Delimitarea corespunzătoare a bunurilor care fac parte din domeniul public
şi actualizarea în condiţiile legii a inventarului domeniului public.
Termen de realizare: 29.03.2013
2. Referitor la reflectarea reală şi exactă a operaţiunilor financiar-contabile în
bilanţul contabil şi în contul anual de execuţie bugetară
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentele de specialitate, va monitoriza şi va asigura:
• Analiza soldurilor conturilor din balanţa de verificare întocmită la data de
31.12.2011 şi efectuarea înregistrărilor sau corecţiilor în contabilitatea sintetică şi
analitică în conformitate cu prevederile legale.
• Identificarea şi a altor operaţiuni efectuate în anul 2011, care nu s-au
evidenţiat în mod corect în contabilitate şi corectarea acestora.
Termen de realizare: 29.03.2013
3. Cu privire la stabilirea, evidenţierea şi urmărirea încasării veniturilor
bugetului local, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege
3.1 Referitor la impozitul pe clădiri
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentele de specialitate, va monitoriza şi va asigura:
• Inventarierea tuturor contribuabililor şi a materiei impozabile a acestora prin
identificarea, întocmirea şi verificarea tuturor dosarelor de impunere a
contribuabililor persoane fizice şi juridice în vederea stabilirii cuantumului,
volumului şi întinderii impozitelor şi taxelor datorate de contribuabili bugetului
local al Unităţii Administrativ Teritoriale municipiul Moineşti.
• Asigurarea unui circuit al documentelor corespunzător între compartimente
în vederea monitorizării, calculării şi înregistrării în contabilitatea entităţii a
veniturilor bugetului local precum şi a majorărilor şi penalităţilor de întârziere
aferente debitelor neîncasate în termen, conform prevederilor legale.
• Examinarea din oficiu, a stării de fapt, şi determinarea vcorectă a situaţiei
fiscale a contribuabilului pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri.
• Se va efectua punctajul dintre valorile declarate spre impozitare (suma
valorilor înscrise în declaraţiile fiscale) şi cele înscrise în evidenţele contabile ale
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contribuabililor (balanţă de verificare şi bilanţ contabil). Pentru diferenţele rezultate
se vor solicita contribuabililor documente justificative care să ateste natura activelor
deţinute, valorile acestora, iar în situaţia în care aceştia declară că materia
impozabilă se află pe raza altor organe fiscale (sedii secundare), să solicite
declaraţiile fiscale depuse şi vizate de impozitare la acestea.
• Stabilirea întinderii şi mărimii creanţelor fiscale pentru cazurile consemnate
în anexele la procesul verbal de constatare, precum şi pentru alţi contribuabili,
înregistrarea acestora în evidenţa fiscală nominală şi urmărirea în vederea încasării.
Termen de realizare: 29.03.2013
3.2. Referitor la taxa pe teren datorată de persoanele fizice şi juridice
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentele de specialitate, va monitoriza şi va asigura:
• Aplicarea dispoziţiilor Codului fiscal şi normelor de aplicare cu privire la
inventarierea materiei impozabile şi efectuarea corecţiilor ce se impun, inclusiv
recalcularea şi recuperarea obligaţiilor fiscale;
• Efectuarea de inspecţii fiscale la contribuabilii persoane fizice şi juridice în
vederea stabilirii realităţii datelor din declaraţiile de impunere şi a cuantumului
corect al obligaţiilor fiscale;
• Stabilirea întinderii şi mărimii creanţelor fiscale pentru cazurile consemnate
în anexele la procesul verbal de constatare, precum şi pentru alţi contribuabili,
înregistrarea acestora în evidenţa fiscală nominală şi urmărirea în vederea încasării.
• Aplicarea tuturor formelor de executare silită în vederea creşterii gradului
de colectare a veniturilor bugetare şi implicit a gradului de autofinanţare.
Termen de realizare: 29.03.2013
3.3. Referitor la taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentele de specialitate, va monitoriza şi va asigura:
• Stabilirea întinderii şi mărimii creanţelor fiscale pentru cazurile consemnate
în anexele la prezentul proces verbal de constatare, precum şi pentru alţi
contribuabili, înregistrarea acestora în evidenţa fiscală nominală şi urmărirea în
vederea încasării;
• Aplicarea tuturor formelor de executare silită în vederea creşterii gradului
de colectare a veniturilor bugetare şi implicit a gradului de autofinanţare.
Termen de realizare: 29.03.2013
3.4. Referitor la recuperarea cheltuielilor de judecată pronunţate prin
sentinţele judecătoreşti
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentele de specialitate, va monitoriza şi va asigura:
• Monitorizarea permanentă a sentinţelor civile prin care UAT Moineşti are
de încasat cheltuieli de judecată de la diverşi terţi, stabilite prin sentinţele
pronunţate de instanţele judecătoreşti;
• Stabilirea întinderii şi mărimii creanţelor fiscale pentru cazurile consemnate
în anexele la prezentul proces verbal de constatare, precum şi pentru alţi
contribuabili, înregistrarea acestora în evidenţa fiscală nominală şi urmărirea în
vederea încasării;
Termen de realizare: 29.03.2013
3.5. Referitor la concesionări şi închirieri terenuri
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentele de specialitate, va monitoriza şi va asigura:
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• Verificarea situaţiei tuturor contribuabililor care deţin în chirie, concesiune
sau folosinţă terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii
administrativ-teritoriale, în scopul identificării tuturor abaterilor de la legalitate şi
regularitate şi determinarea obligaţiilor fiscale datorate de către aceştia, inclusiv
calcularea accesoriilor pentru neplata la termenele scadente, înregistrarea în
contabilitate, iniţierea măsurilor pentru urmărirea şi încasarea acestor creanţe,
potrivit legii.
• Întocmirea evidenţei analitice pe fiecare chiriaş şi concesionar în parte şi
confruntarea datelor cu cele din contabilitatea sintetică a contului 464.03 ,,Creanţe
din concesiuni şi chirii”;
• Stabilirea obligaţiilor datorate de SC OMV Petrom, înregistrarea acestora în
evidenţa contabilă şi luarea măsurilor care se impun pentru încasarea acestora;
• Aplicarea tuturor formelor de executare silită în vederea creşterii gradului
de colectare a veniturilor bugetare şi implicit a gradului de autofinanţare;
• Urmărirea modului de constituirea garanţiei în sumă de 249.995 lei de către
SC OMV Petrom într-un depozit la o bancă agreată de Părţi, pe numele
Concesionarului la dispoziţia concendentului;
• Pentru debitele restante se vor lua măsuri de a solicita băncii la care este
constituit depozitul să vireze sumele restante datorate de Concesionar SC OMV
Petrom cu titlu de redevenţă şi alte sume constatate prin hotărâre judecătorească
irevocabilă.
Termen de realizare: 26.04.2013
3.6. Referitor la modul de stabilire a veniturilor bugetului local provenite din
închirierea terenurilor pentru parcări autovehicule
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentele de specialitate, va asigura stabilirea întinderii şi mărimii
debitelor provenite din taxa pe valoarea adăugată (TVA) datorată bugetului de stat
de UATM Moineşti pentru terenurile din domeniul public şi privat închiriate
persoanelor fizice şi juridice cu destinaţia parcării de autovehicule.
• Calcularea, înregistrarea în evidenţa contabilă şi virarea la bugetul de stat a
TVA datorată pentru terenurile din domeniul public şi privat închiriate constituie o
obligaţie a entităţii auditate.
Termen de realizare: 29.03.2013
3.7. Referitor la stingerea creanţelor fiscale prin aplicarea măsurilor de
executare silită
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentele de specialitate, va asigura respectarea în totalitate şi pentru
toţi contribuabilii a prevederilor din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală referitoare la executarea silită, în vederea colectării creanţelor fiscale şi
evitării situaţiilor în care contribuabilii se sustrag, ascund sau înstrăinează
patrimoniul societăţii.
Termen de realizare: 26.04.2013
4. Referitor la reevaluarea şi inventarierea unor bunuri aparţinând domeniului
public şi privat al UATM Moineşti.
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentele de specialitate, va monitoriza şi va asigura:
• reanalizarea, corectarea şi evaluarea tuturor bunurilor aparţinând domeniului
public al unităţii administrativ teritoriale, astfel încât toate activele să fie
evaluate/reevaluate la valoarea justă şi evidenţiate în contabililate;
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• actualizarea domeniului public în conformitate cu prevederile Legii nr.
213/1998. actualizată;
• respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
Termen de realizare: 26.04.2013
5. Referitor la contribuţia la fondul pentru protecţia şi promovarea
persoanelor cu handicap
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentele de specialitate, va monitoriza şi va asigura:
• stabilirea, evidenţierea în contabilitate şi virarea sumelor datorate bugetului
de stat, în condiţiile neangajării de persoane cu handicap şi neachiziţionării
produselor sau serviciilor de la unităţile protejate automate unde sunt angajate
persoane cu handicap în condiţiile art.78(2) şi (3) din Legea nr. 448/06 12.2006;
• întocmirea şi depunerea decraraţiilor rectificative pentru obligaţiile bugetare
neachitate în perioada 2010-2012, reprezentând vărsăminte de la persoanele juridice
pentru protecţa ş promoarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Termen de realizare: 26.04.2013
6. Referitor la contractele de asistenţă juridică decontate de la cap.51.02.20
Primarul UAT mun. Moineşi în calitate de ordonator principal de credite, prin
compartimentele de specialitate, va monitoriza şi va asigura:
• reconstituirea şi înregistrarea în evidenţele contabile ale UATM Moineşti a
decumentelor legale care să probeze prestarea în fapt a serviciilor juridice
contractate cu cabinetul de avocatură Antoneac Mihai Octavian şi justificarea
contravalorii prestaţiilor efectuate.
• urmărirea posibilităţilor de recuperare a cheltuielilor de judecată efectuate
funcţie de soluţiile pronunţate de instanţele de judecată.
Termen de realizare: 29.03.2013
7. Referitor la activitatea de audit intern
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentele de specialitate, va asigura elaborarea proiectului planului
multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani astfel încât
exercitarea auditului public intern asupra activităţilor desfăşurate în UAT Moineşti
şi a ordonatorilor terţiari de credite finanţaţi din bugetul local să vizeze:
• activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea
publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de
către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
• plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile
comunitare;
• administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau
încheierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativteritoriale;
• concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al
unităţilor administrativ-teritoriale;
• constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a
titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
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• alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile
asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.
Termen de realizare: 29.03.2013
8. Referitor la Decizia nr. 355/2009 a Curţii de Apel Bacău - Secţia
contencios administrativ şi fiscal - Dosar nr. 6253/110/2007
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentul de specialitate, va asigura:
• înregistrarea în contabilitate în contul 461 "Debitori” a debitului în sumă de
271.820 lei şi despăgubirilor civile în cuantum de 29.920 lei;
• dispunerea măsurilor legate care se impun pentru recuperarea acestora
inclusiv prin proceduri de executare silită potrivit prevederilor Codului de
procedură civilă.
Termen de realizare: 29.03.2013
B. Activitatea ordonatorilor terţiari de credite
9. Referitor la exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare
– învăţământ
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite, va
dispune ordonatorilor terţiari din subordine asigurarea resurselor financiare necesare
pentru achiziţionarea unei aplicaţii informatice corespunzătoare conducerii
evidenţei contabile potrivit instrucţiunilor valabile pentru instituţiile publice.
Termen de realizare: 26.04.2013
10. Stabilirea, evidenţierea şi urmărirea încasării veniturilor proprii
10.1 Venituri din taxa pe clădiri
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite, va
asigura prin compartimentele de specialitate, realizarea următoarelor măsuri:
• efectuarea de inspecţii fiscale, consemnate prin rapoarte scrise, la persoanele
juridice care au închiriat spaţii aparţinând domeniului public al Consiliului Local
Moineşti prin care să fie inventariată materia impozabilă. Totodată, se va efectua
punctajul dintre valorile declarate spre impozitare (suma valorilor înscrise în
declaraţiile fiscale) şi cele înscrise în evidenţele contabile ale contribuabililor
(balanţa de verificare şi bilanţ contabil). Pentru diferenţele rezultate se vor solicita
contribuabililor documente justificative care să ateste natura activelor deţinute,
valorile fiscale (sedii secundare), să solicite declaraţiile fiscale depuse şi vizate de
impozitare la acestea;
• extinderea verificărilor pe perioada de prescripţie asupra tuturor
contribuabililor persoane juridice care utilizează în chirie sau concesiune clădiri
aparţinând domeniului public al unităţii administrativ teritoriale, stabilirea taxei pe
clădiri cuvenite bugetului local şi încasarea ei;
• stabilirea volumului şi întinderiidrepturilor de încasat din taxa pe clădire pe
perioada de prescripţie constituie o obligaţie a entităţii audiate.
Termen de realizare: 26.04.2013
10.2 Venituri din închirieri şi concesiuni
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite, va
asigura prin compartimentele de specialitate, realizarea următoarelor măsuri:
• iniţierea unei hotărâri a Consiliului Local Moineşti pentru stabilirea cotei
care rămâne la dispoziţia ordonatorilor terţiari de credite care administrează spaţiile
reprezentând unităţi de învătământ;
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• stabilirea întinderii şi mărimii veniturilor din închirierea şi concesiunea
spaţiilor aparţinând Consiliului Local Moineşti de către titularii drepturilor de
administrare (unităţile de învătământ), înregistrarea acestora în evidenţa contabilă
sintetică şi analitică şi urmărirea în vederea încasării acestor venituri;
• aplicarea tuturor formelor de executare silită în vederea încasării debitelor,
creşterii gradului de colectare a veniturilor bugetare şi implicit a gradului de
autofinanţare.
Termen de realizare: 26.04.2013
11. Referitor la contribuţia la fondul pentru protecţia şi promovarea
persoanelor cu handicap – învăţământ
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite, va
dispune ordonatorilor terţiari din subordine asigurarea resurselor financiare necesare
pentru:
• stabilirea, evidenţierea în contabilitate şi virarea sumelor datorate bugetului
de stat, în condiţiile neangajării de persoane cu handicap şi neachiziţionării
produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate unde sunt angajate
persoane cu handicap în condiţiile art. 78(2) şi (3) din Legea nr. 448/06.12.2006;
• întocmirea şi depunerea declaraţiilor rectificative pentru obligaţiile bugetare
neachitate în perioada 2010–2012, reprezentând vărsăminte de la persoanele
juridice pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Termen de realizare: 26.04.2013
A. Activitatea aparatului propriu de specialitate al primarului
12. Referitor la acordarea sporului pentru condiţii de muncă funcţionarilor
publici şi personalului contractual
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentul de specialitate, va asigura:
• stabilirea întinderii şi a valorii prejudiciului creat bugetului local al UAT
mun. Moineşti prin plata unui spor de condiţii periculoase şi vătămătoare în plus cu
10% faţă de cele legal stabilite prin acte normative privind salarizarea angajaţilor
din instituţii publice, inclusiv a despăgubirilor civile aferente;
• recuperarea prejudiciului, inclusiv a despăgubirilor civile aferente,
actualizate funcţie de data recuperării prejudiciului;
• regularizarea viramentelor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
aferente:
• întocmirea şi depunerea declaraţiilor rectificative pentru obligaţiile bugetare
aferente perioadei de acordare nelegală a sporului suplimentar de 10%.
Stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, precum şi a
foloaselor nerealizate aferente revine ca obligaţie a unităţii verificate.
Termen de realizare: 26.04.2013
13. Referitor la acordarea sporului pentru condiţii de muncă demnitarilor
publici, respectiv primar şi viceprimar
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentul de specialitate, va asigura:
• stabilirea întinderii şi a valorii prejudiciului creat bugetului local al UAT
mun. Moineşti prin plata în beneficiul primarului şi viceprimarului UAT a sporului
de condiţii periculoase şi vătămătoare, inclusiv a despăgubirilor civile aferente;
• recuperarea prejudiciului, inclusiv a despăgubirilor civile aferente,
actualizate funcţie de data recuperării prejudiciului;
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• regulanzarea viramentelor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
aferente;
• întocmirea şi depunerea declaraţiilor rectificative pentru obligaţiile bugetare
aferente perioadei de acordare nelegală a sporului suplimentar de 10%.
Stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia precum şi a
foloaselor nerealizate aferente revine ca obligaţie a unităţii verificate.
Termen de realizare: 26.04.2013
14. Referitor la acordarea salariului de merit
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentul de specialitate, va asigura:
• stabilirea întinderii şi a valorii prejudiciului creat bugetului local al UAT
mun. Moineşti prin plata nelegală a salariului de merit, inclusiv a despăgubirilor
civile aferente;
• recuperarea prejudiciului. inclusiv a despagubirilor civile aferente,
actualizate funcţie de data recuperării prejudiciului;
• regularizarea viramentelor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
aferente;
• întocmirea şi depunerea declaraţiilor rectificative pentru obligaţiile bugetare
aferente perioadei de acordare nelegală a sporului suplimentar de 10%.
Stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, precum şi a
foloaselor nerealizate aferente revine ca obligaţie a unităţii verificate.
Termen de realizare: 26.04.2013
15. Referitor la acordarea suplimentelor salariale funcţionarilor publici
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentul de specialitate, va asigura:
• stabilirea întinderii şi a valorii prejudiciului creat bugetului local al UAT
mun. Moineşti prin plata nelegală a suplimentelor salariale acordate funcţionarilor
publici, inclusiv a despăgubirilor civile aferente;
• recuperarea prejudiciului, inclusiv a despăgubirilor civile aferente,
actualizate funcţie de data recuperării prejudiciului;
• regularizarea viramentetor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
aferente;
• întocmirea şi depunerea declaraţiilor rectificative pentru obligaţiile bugetare
aferente perioadei de acordare nelegală a sporului suplimentar de 10%.
Stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, precum şi a
foloaselor nerealizate aferente revine ca obligaţie a unităţii verificate.
Termen de realizare: 26.04.2013
16. Referitor la acordarea ajutorulul de deces
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentul de specialitate, va asigura:
• stabilirea întinderii şi a valorii prejudiciului creat bugetului local al UAT
mun. Moineşti prin plata nelegală a ajutoarelor de deces, inclusiv a despăgubirilor
civile aferente;
• recuperarea prejudiciului, inclusiv a despăgubirilor civile aferente,
actualizate funcţie de data recuperării prejudiciului;
Stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, precum şi a
foloaselor nerealizate aferente revine ca obligaţie a unităţii verificate.
Termen de realizare: 26.04.2013
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17. Referitor la plăţile efectuate pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentul de specialitate, va asigura:
• stabilirea întinderii şi a valorii prejudiciului creat bugetului local al UAT
mun. Moineşti prin plata nelegală din creditele alocate pentru cheltuieli de bunuri şi
servicii, inclusiv a despăgubirilor civile aferente, pentru cazurile nominalizate în
anexele la procesul verbal de constatare.
• recuperarea prejudiciului, inclusiv a despăgubirilor civile aferente,
actualizate funcţie de data recuperării prejudiciului.
Stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, precum şi a
foloaselor nerealizate aferente revine ca obligaţie a unităţii verificate.
Termen de realizare: 26.04.2013
18. Referitor la plăţile efectuate pentru cheltuieli de capital
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentul de specialitate, va asigura:
• stabilirea întinderii şi a valorii prejudiciului creat bugetului local al UAT
mun. Moineşti prin plata nelegală din creditele alocate pentru cheltuieli de capital,
inclusiv a despăgubirilor civile aferente, pentru cazurile nominalizate în anexele la
procesul verbal de constatare;
• recuperarea prejudiciului, inclusiv a despăgubirilor civile aferente,
actualizate funcţie de data recuperării prejudiciului.
Stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, precum şi a
foloaselor nerealizate aferente revine ca obligaţie a unităţii verificate.
Termen de realizare: 26.04.2013
B. Activitatea ordonatorilor terţiari de credite
B.1 Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) Moineşti
19. Acordarea sporului pentru condiţii de muncă funcţionarilor publici şi
personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Moineşti
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentul de specialitate, va asigura:
• stabilirea întinderii şi a valorii prejudiciului creat bugetului local al SPAS
Moineşti prin plata unui spor de condiţii periculoase şi vătămătoare în plus cu 10%
faţă de cele legal stabilite prin acte normative privind salarizarea angajaţilor din
instituţii publice, inclusiv a despăgubirilor civile aferente;
• recuperarea prejudiciului, inclusiv a despăgubirilor civile aferente,
actualizate funcţie de data recuperării prejudiciului;
• regularizarea viramentelor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
aferente;
Stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, precum şi a
foloaselor nerealizate aferente revine ca obligaţie a unităţii verificate.
Termen de realizare: 26.04.2013
20. Acordarea salariului de merit
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentul de specialitate, va asigura:
• stabilirea întinderii şi a valorii prejudiciului creat bugetului local al SPAS
Moineşti prin plata salariului de merit, inclusiv a despăgubirilor civile aferente;
• recuperarea prejudiciului, inclusiv a despăgubirilor civile aferente,
actualizate funcţie de data recuperării prejudiciului;
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• regularizarea viramentelor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
aferente;
• întocmirea şi depunerea declaraţiilor rectificative pentru obligaţiile bugetare
aferente perioadei de acordare nelegală a sporului suplimentar de 10%;
Stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, precum şi a
foloaselor nerealizate aferente revine ca obligaţie a unităţii verificate.
Termen de realizare: 26.04.2013
21. Acordarea suplimentelor salariale funcţionarilor publici din cadrul
Serviciului Public de Asistenţă Socială Moineşti
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentul de specialitate, va asigura:
• stabilirea întinderii şi a valorii prejudiciului creat bugetului local al SPAS
Moineşti prin plata suplimentelor salariale, inclusiv a despăgubirilor civile aferente;
• recuperarea prejudiciului, inclusiv a despăgubirilor civile aferente,
actualizate funcţie de data recuperării prejudiciului;
• regularizarea viramentelor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
aferente;
• întocmirea şi depunerea declaraţiilor rectificative pentru obligaţiile bugetare
aferente perioadei de acordare nelegală a sporului suplimentar de 10%;
Stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, precum şi a
foloaselor nerealizate aferente revine ca obligaţie a unităţii verificate.
Termen de realizare: 26.04.2013
22. Acordarea ajutorului de deces funcţionarilor publici şi personalului
contractual din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Moineşti
Primarul UAT mun. Moineşti în calitate de ordonator principal de credite,
prin compartimentul de specialitate, va asigura:
• stabilirea întinderii şi a valorii prejudiciului creat bugetului local al SPAS
Moineşti prin plata ajutoarelor de deces, inclusiv a despăgubirilor civile aferente;
• recuperarea prejudiciului, inclusiv a despăgubirilor civile aferente,
actualizate funcţie de data recuperării prejudiciului;
• regularizarea viramentelor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
aferente;
• întocmirea şi depunerea declaraţiilor rectificative pentru obligaţiile bugetare
aferente perioadei de acordare nelegală a sporului suplimentar de 10%;
Stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, precum şi a
foloaselor nerealizate aferente revine ca obligaţie a unităţii verificate.
Termen de realizare: 26.04.2013
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Informăm Consiliul Local că a fost
formulată contestaţie împotriva următoarelor puncte cuprinse în Decizia nr.
5/16.01.2012 emisă de către Directorul Camerei de Conturi a Judeţului Bacău în
Dosar nr. A 42/2012:
• 3.5. Referitor la concesionări şi închirieri terenuri
• 6. Referitor la contractele de asistenţă juridică decontate de la cap.51.02.20
• 12. Referitor la acordarea sporului pentru condiţii de muncă funcţionarilor
publici şi personalului contractual
• 13. Referitor la acordarea sporului pentru condiţii de muncă demnitarilor
publici
• 14. Referitor la acordarea salariului de merit
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• 15. Referitor la acordarea suplimentelor salariale funcţionarilor publici
• 16. Referitor la acordarea ajutorului de deces
motivat de faptul că ne aflăm în situaţia certă în care instanţele s-au pronunţat
asupra prevederilor din Contractul/Acord Colectiv de Muncă nr. 1256/16.01.2007
legal încheiat şi înregistrat la Direcţia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala
Bacău la nr. 47/31.01.2007, în speţă fiind pronunţate: Sentintele Civile nr.
170/15.03.2010 si nr. 250/18.02.2011 a Tribunalului Bacau definitive şi irevocabile
prin care au fost obligati Primarul municipiului Moinesti si Consiliul Local al
municipiului Moinesti sa acorde drepturile prevazute in Contractul/Acordul
Colectiv de Muncă nr. 1256/16.01.2007 pentru perioada 01.01.2008 – 31.12.2011 şi
Sentinţa civilă nr. 1170/6 din decembrie 2011 care menţine Hotărârea Consiliului
Local nr. 137/2010 şi constată că aceasta este legală şi temeinică.
În sistemul nostru de drept nu există nici o dispoziţie derogatorie de la
prevederile art. 24 din Legea nr. 130/1996 (ci, dimpotrivă, există dispoziţii care
întăresc principiul sus enunţat, anume: art. 41 alin 5 din Constituţie, art. 30 din
Legea nr. 130/1996, art. 243 Codul Muncii).
Pe cale de consecinţă, Curtea de Conturi a României şi Camerele de Conturi
Judeţene nu pot, ele însele, constata ori stabili nulitatea, nelegalitatea niciunei
clauze cuprinse în convenţiile colective de muncă în contradicţie cu hotararile
judecatoresti definitive si irevocabile.
Pe cale de consecinţă, nelegalitatea invocata nu exista şi nu există nici temei
pentru a putea stabili şi/sau dispune măsuri bazate pe o presupusa nelegalitate (între
care şi măsura RECUPERĂRII unui presupus prejudiciu care, nici el, nu este
stabilit şi dovedit).
Analizând punctele Deciziei nr. 5/16.01.2013 a Directorului Camerei de
Conturi a Judeţului Bacău, Informarea depusă la dosarul de şedinţă şi Contestaţia
nr. 2980/06.02.2013 înregistrată la Camera de Conturi a Judeţului Bacău sub nr.
217/08.02.2013, Consiliul local va lua o decizie după soluţionarea contestaţiei de
către Camera de Conturi a Judeţului Bacău.
Punctul 21 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Referitor la câinii comunitari, în zona
Parcului Băi a fost muşcat un cetăţean zilele trecute.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: În data de 18 februarie a avut loc
dezbaterea publică cu tema câinii comunitari la care au participat o parte dintre
consilierii locali, conducerile unităţilor de învăţământ şi cetăţeni din municipiul
Moineşti. Acţiunea de stângere a câinilor comunitari este în plină desfăşurare,
padocul şi autovehicolul utilizat pentru transport au fost autorizate de Direcţia de
Sănătate Publică Bacău cât şi persoana care foloseşte arma din dotare. Până în
prezent am capturat câini cu acele crose, acum putem utiliza şi arma cu
tranchilizant. O fiolă costă 35 lei. Vom trece la aplicarea de sancţiuni persoanelor
care îi hrăneşte pe domeniul public, persoanelor care ţin câini închişi şi le dau
drumul pe domeniul public. Direcţia Poliţia Locală va investiga şi va aplica aceste
sancţiuni. Pentru vizitarea padocului este un program stabilit în ziua de vineri între
orele 11,00 – 13,00. Vinerea trecută au fost cetăţeni care au vizitat acest padoc.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă solicit şi dvs. sprijinul pentru că sperăm
ca anul acesta să rezolvăm această problemă. Vom solicita finanţare pentru
extinderea padocului, numărul câinilor fiind mult mai mare decât ne aşteptam. Chiar
dacă avem nişte costuri, trebuie să facem eforturi pentru că este una dintre cele mai
grave probleme pe care cetăţenii ni le aduc la cunoştinţă la audienţe şi chiar în
sondajul de opinie.
Domnul Costea Viorel, şef Birou Cultură, Tineret, Activităţi Publice:
Principalele probleme ridicate de cetăţeni sunt reţeaua de apă potabilă şi de
canalizare în cartierele Hangani şi Văsâieşti, problemă ce va fi rezolvată prin
implemetarea master planului de apă şi canalizare, câinii comunitari – 90% dintre
cei intervievaţi au ridicat această problemă. Chestionarul a fost distribuit la 500 de
persoane, au raspuns până în prezent 440.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Sunt cetăţeni care afirmă că au văzut
noaptea maşini descărcând câini pe domeniul public.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Bine ar fi să ne informeze data şi ora când
au văzut aşa ceva, noi putem urmări pe camerele de luat vederi şi astfel vom lua
măsuri.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Iubitorii de animale ar putea veni
şi ei în ajutor. La dezbaterea publică au promis că vor infiinţa un ONG şi ne vor
spijini.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Ceasul din zona fostului complex
Romanţa nu se poate repara?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am avut o discuţie cu persoana care a
realizat ceasul din podul Primăriei, ne-a trimis o ofertă generoasă pentru repararea
ambelor ceasuri (aprox. 60 mii lei) şi l-am refuzat fiind mult prea scump. Dar ne-am
gândit să achiziţionăm incă un panou electronic ca cel amplasat la ieşirea spre
Bacău, pe care l-am primit cadou.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Despre baza de tratament mai veţi
noutăţi?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu deocamdată, în continuare facem
demersuri pentru a-l determina pe proprietar să vină la discuţii. Referitor la
impozitul pe clădire, a contestat decizia de impunere la instanţa de judecată. Camera
de Conturi a precizat că se impozitează pentru că este o construcţie ce are acoperiş
şi a ieşit din perioada de autorizare de construire, chiar dacă nu este finalizată.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: La şedinţa trecută s-a solicitat un
grafic cu beneficiarii de ajutor social care trebuie să efectueze ore de muncă.
Domnul Constantin Toma – şef Serviciu A.D.P.P. a întocmit acest grafic pe care vi
l-am pus la dispoziţie.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan: Am văzut că la Hangani avem 7
persoane zilnic. Aş fi vrut să fie trecuţi nominal pe ore efectuate. Într-o zi am avut
14 persoane care îmi spuneau că au de efectuat 20 de ore.
Domnul ing. Constantin Toma, şef Serviciu A.D.P.P.: Eu am întocmit acest
grafic, dar nominal nu am putut evidenţia pentru că nu ştim cine vine în ziua
respectivă. Vă propun ca atunci când aveţi nevoie pentru şcoală să faceţi o solicitare
scisă cu o zi înainte. Aceste 7 persoane nu sunt pentru şcoală, vor avea sector de
activitate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cei repartizaţi pe zona Hangani şi
Văsâieşti nu-i trimiteţi dvs. pe sector, solicitaţi numai pentru şcoală şi în ce zi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Legat de procesul de invăţământ,
obiectivul principal este formarea şi educarea elevilor, dar tot noi asigurăm şi
securitatea şi siguranţa lor în perimetrul şcolii. La Văsâieşti nu avem montat nici un
semn de atenţionare. A fost un eveniment neplăcut petrecut în apropierea şcolii la o
oră când elevii erau în clase, dar dacă se întâmpla în timpul când ei vin sau pleacă
de la şcoală? Este necesar un astfel de semn de atenţionare mai ales că avem şi
grădiniţa.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Referitor la semnele de circulaţie, am dat
dispoziţie Direcţiei Poliţia Locală să verifice şi să inventarieze toate semnele de
circulaţie amplasate pe raza municipiului Moineşti. Cele deteriorate să fie înlocuite,
cele inutile să fie demontate. În faţa Primăriei am montat semnul de staţionare
intezisă pentru ca parcarea să fie folosită de cetăţenii care vin să-şi rezolve
problemele şi nu de salariaţi sau de cetăţenii care locuiesc în blocurile învecinate.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: A mai avut loc un eveniment rutier în
faţa magazinului Penny datorat neacordării de prioritate şi a lipsei semnelor de
circulaţie.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Penny Market a solicitat autorizaţie de
extindere a magazinului pentru preparate din carne şi lactate. Le-am solicitat atât lor
cât şi celor de la magazinul LIDL să îngroape conducta de gaze a.î. accesul de la un
magazin la altul să se facă fără a mai ieşi în drumul judeţean.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Referitor la incendiul care a avut loc la
blocul unde locuiesc familiile Tică şi Florea, putem să-i ajutăm cu ceva?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am fost sunat de dl. Tică şi am trimis a
doua zi utilaje şi oameni care l-au ajutat să scoată şi să cureţe tot ce era distrus. De
atunci nu a mai solicitat ajutor.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: I-am spus domnului profesor
Florea că îl vom ajuta cu personal pentru renovarea casei scărilor, dumnealor să-şi
procure materialele necesare.
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Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Chirea Mihaela, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 28.02.2013, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER CHIREA MIHAELA
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