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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 28.08.2013, 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 28.08.2013.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1000/22.08.2013 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Apostu Radu, Botezatu Sorin şi Spătaru Eugen.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, d-na ec. Oana Găman – director economic la
Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
La şedinţă participă şi un grup de cetăţeni din municipiul Moineşti.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 12.07.2013 şi procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 30.07.2013 au fost afişate pe pagina web www.moinesti.ro, la
sediul Primăriei şi au fost puse la dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi
analizate în cadrul şedinţelor de comisie şi rezolvate cu eventualele obiecţiuni şi,
având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu
privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 12.07.2013.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 12.07.2013, cu 16 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 30.07.2013.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 30.07.2013, cu 16
voturi pentru.

2

Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 12.07.2013.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
30.07.2013.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
„Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă între străzile General Nicolae Şova şi
Primăverii, Parc Municipal, extindere reţea de canalizare ape uzate menajere strada
General Nicolae Şova” – faza: Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici,
proiect nr. 38/2013, elaborat de S.C. MAPAMOND S.R.L. Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
„Reabilitare Cămin strada Căpitan Zăgănescu” – faza: Proiect tehnic şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 13/GCP/2013, elaborat de S.C. GRUP
CONSULT PROIECT S.R.L. Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui cadou în valoare de 400 lei
familiilor din municipiul Moineşti care împlinesc 50 de ani de căsătorie până la
31.12.2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale
„Zilele Municipiului Moineşti 2013”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind repartizarea a două locuinţe destinate
închirierii, ce aparţin fondului locativ din domeniul privat al municipiului Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind atribuirea gratuită a unei cantităţi de material
lemnos pentru foc Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” Moineşti.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
9. 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 documentaţiei tehnico-economice
„Extindere şi modernizare Sală kinetoterapie” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor
tehnico-economici, proiect nr. 29/CGE/2013, elaborat de S.C. CONSULTING
GRUP EXPERT S.R.L. Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Listei
obiectivelor de investiţii pe anul 2013 a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Moineşti nr. 95/30.07.2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte de hotărâre.
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Se aprobă, cu 16 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâre sus menţionate.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 ordinea de zi al şedinţei de astăzi completată cu cele trei
proiecte de hotărâre.
Se aprobă ordinea de zi completată a şedinţei ordinare din 28.08.2013, cu 16
voturi pentru.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Punctele 1 şi 2
au fost parcurse, se trece la punctul trei de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice „Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă
între străzile General Nicolae Şova şi Primăverii, Parc Municipal, extindere reţea
de canalizare ape uzate menajere strada General Nicolae Şova” – faza: Proiect
tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 38/2013, elaborat de S.C.
MAPAMOND S.R.L. Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Ilie Vasile: Este bine că se fac aceste extinderi. Spre
Zemeş reţeaua de canalizare este prevăzută până la locuinţa Neagu şi au rămas
aprox. 25 de case fără canalizare. Cetăţenii sunt nemulţumiţi şi doresc să fie extinsă
reţeau de canalizare. Propun să fie luată în considerare această solicitare.
Domnul Viceprimar, jr. Vieru Valentin: Vor intra în etapa adoua. Când se
va încheia prima etapă, în 2015 va începe etapa a doua a acestui proiect.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al 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, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela -
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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,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice „Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă între străzile General
Nicolae Şova şi Primăverii, Parc Municipal, extindere reţea de canalizare ape uzate
menajere strada General Nicolae Şova” – faza: Proiect tehnic şi a indicatorilor
tehnico-economici, proiect nr. 38/2013, elaborat de S.C. MAPAMOND S.R.L.
Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice „Reabilitare Cămin strada Căpitan Zăgănescu”
– faza: Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.
13/GCP/2013, elaborat de S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moineşti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al 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, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
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privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice „Reabilitare Cămin strada Căpitan Zăgănescu” – faza: Proiect tehnic şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 13/GCP/2013, elaborat de S.C. GRUP
CONSULT PROIECT S.R.L. Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea unui
cadou în valoare de 400 lei familiilor din municipiul Moineşti care împlinesc 50 de
ani de căsătorie până la 31.12.2013.
Domnul consilier Nimercig Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al 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, 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, cu următoarea propunere: se acordă acest cadou
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şi familiilor din municipiul Moineşti care au împlinit 50 de ani de casătorie şi nu au
beneficiat în anii anteriori de o hotărâre similară.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerea Comisiei economice.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind acordarea unui cadou în valoare de
400 lei familiilor din municipiul Moineşti cu ocazia împlinii a 50 de ani de
căsătorie, cu 16 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
organizării manifestărilor culturale „Zilele Municipiului Moineşti 2013”.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am propus completarea proiectului de
hotărâre în sensul organizării manifestărilor sportive „Raliul Moldovei” în perioada
12-14 septembrie. Şi anul trecut am fost parteneri la această manifestare sportivă.
Anul acesta ne-au cerut un sprijin material, am propus suma de 9 mii lei pentru
publicitate. Manifestările vor începe de data de 12 septembie la Bacău cu o defilare
de la Arena Mol până în faţa sediului Instituţiei Prefectului unde va fi amplasată o
scenă pentru concertele de seară. Apoi se vor deplasa la Moineşti, pe str. V.
Alecsandri vor fi amplasate standurile fiecărei echipe şi traficul va fi blocat. Vor
pleca în trafic fără al perturba, iar la întoarcere la fel, fără blocaje. Va fi un
eveniment favorabil municipiului nostru pentru că va fi mediatizat în mass-media
naţională.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al 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 modificat şi completat cu propunerea de organizare
şi a manifestărilor sportive „Raliul Moldovei”, 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, 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 modificat şi completat cu propunerea de organizare
şi a manifestărilor sportive „Raliul Moldovei”, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
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 modificat şi completat cu propunerea de organizare
şi a manifestărilor sportive „Raliul Moldovei”, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma modificată şi completată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor
culturale şi sportive în Municipiul Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea a
două locuinţe destinate închirierii, ce aparţin fondului locativ din domeniul privat
al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al 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, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
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privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea a două locuinţe destinate
închirierii, ce aparţin fondului locativ din domeniul privat al municipiului Moineşti,
judeţul Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atribuirea
gratuită a unei cantităţi de material lemnos pentru foc Parohiei Ortodoxe „Sfântul
Gheorghe” Moineşti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al 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, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atribuirea gratuită a unei cantităţi de
material lemnos pentru foc Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” Moineşti, cu 16
voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice „Extindere şi modernizare Sală kinetoterapie” –
faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 29/CGE/2013,
elaborat de S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moineşti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al 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, 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,
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
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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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice „Extindere şi modernizare Sală kinetoterapie” – faza: D.A.L.I. şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 29/CGE/2013, elaborat de S.C.
CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
modificării şi completării Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2013 a Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al 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, 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,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2013 a Spitalului Municipal de Urgenţă
Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moineşti nr. 95/30.07.2013.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Doamna consilier Tincu Liliana, membru al 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, 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,
Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului
Local al municipiului Moineşti nr. 95/30.07.2013, cu 16 voturi pentru.
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Punctul 12 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Avem la discuţii
cererea comunităţii rome de pe Căliman prin care solicită Consiliului local
atribuirea unui teren pentru construirea unei case de rugăciune. La şedinţă participă
d-nii Andone Ion şi Cloşcă Vasile.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Aţi luat la cunoştinţă de această solicitare
din dosarul de şedinţă, între timp a mai venit o solicitare din partea Parohiei
Ortodoxe „Sfântul Gheorghe”, iar acum câteva minute dl. Cloşcă Vasile a depus o
altă cerere pe care am să o prezint.
În continuare dl. Primar dă citire cererii nr. 20959/28.08.2013 şi face
următoarele precizări: pe scurt, urmare a cererii d-lui Cloşcă Vasile şi Andone Ion,
comunitatea romă solicită un teren pentru construirea unei case de rugăciune în
cartierul Căliman.
Doamna consilier Tincu Liliana: Nu există o casă de rugăciune?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În cartierul Hangani şi una pe str. T.
Vladimirescu.
Domnul Cloşcă Vasile: Sunt departe şi oamenii bătrâni nu se pot deplasa.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am să vă spun ceea ce le-am spus acestor
cetăţeni la mine în birou. Eu consider că rugăciunea şi credinţa îi ajută pe cei
dispuşi la astfel de fapte. Acest cult interzice consumul de alcool, tutun, furtul. Nu
este rău să avem o credinţă, nu spun care, fiecare are dreptul să aleagă. Problema
este că mai întâi trebuie identificat terenul, trebuie făcute măsurători şi apoi stabilită
modalitatea de acordare. Nu este cazul să se ajungă la dispute.
Domnul Florea Florin, inspector Serviciul Urbanism: În acestă zonă noi
nu avem un plan coordonator reţele. Domnii consilieri de la OMV Petrom ne pot
confirma că acolo sunt reţele, am avut cazuri în care au fost amplasate locuinţe
ilegale pe conducte de gaze, de ţiţei. S.N.T.G.N. TransGaz S.A. are o conductă
magistrală şi ne-au transmis prin adresă că trebuie creată o zonă de protecţie de 50
m pentru aceasta. Nu-mi dau seama unde în zona respectivă să găsim o bucată de
teren pentru o astfel de construcţie.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Domnule Cloşcă dvs. aţi identificat un
teren acolo?
Domnul Cloşcă Vasile: Da şi nu sunt conducte.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă propun ca dl. Florea să meargă pe teren
şi să-l identifice pentru a vedea dacă se poate construi.
Domnul consilier Ilie Vasile: Pot cumpăra un teren, o casă.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Cred că trebuie chemate aembele părţi la
discuţii.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Putem verifica semnăturile. Eu cred că nu
suntem în măsură să judecăm oamenii de ce împărtăşesc o altă credinţă. Aceşti
cetăţeni au venit pentru un teren unde să construiască o casă de rugăciune. Problema
noastră este dacă pe acel teren se poate construi şi cum îl putem acorda. Vă propun
să acordaţi un termen Executivului să verifice cererea, terenul şi în ce măsură putem
răspunde cultului penticostal. Noi putem cere de la statistică de la recensământul
populaţiei dacă s-au declarat acele persoane cultului respectiv. Dar nu dorim o
dispută şi nici nu vream ca ea să se transmită în stradă. Vom analiza şi vom prezenta
în şedinţa viitoare un punct de vedere al executivului funcţie de situaţia din teren.
După aceea, dacă vom iniţia un proiect de hotărâre cu privire la modalitatea de
acordare a acestui teren, dvs. veţi vota. Dacă veţi fi de acord sau nu, se va stabili
atunci.
Domnul consilier Manolache Ionică: Consider că fiecare şi alege credinţa
funcţie de conştiinţa sa. Nu suntem puşi să hotărâm cine a trecut sau nu la o anumită
credinţă. La Dărmăneşti, datorită faptului că o parte din cetăţenii romi au aderat la
un anumit cult s-a redus numărul cazurilor de infracţiuni şi scandaluri pe care le
provocau. Consider că propunerea domnului Primar este foarte bună. Să acordăm
termen executivului să identifice terenul şi apoi să decidem.
Membrii Consiliului local sunt de acord în unanimitate cu propunerea de mai
sus.

Domnul consilier Ilie Vasile: Mă bucur pentru faptul că se va construi o sală
nouă de kinetoterapie. Având în vedere că spitalul municipal este foarte bine dotat
cu aparatură modernă, faţă de alte spitale din Moldova, propun ca în viitor să se
înfiinţeze o secţie de chirurgie toracică.
Doamna ec. Găman Oana, director economic al Spitalului Municipal de
Urgenţă Moineşti: Este prezăzută în organigramă. Avem un medic rezident.
Domnul consilier Ilie Vasile: Am avut recent un caz în familie şi am mers la
Iaşi unde am văzut spitale cu o dotare precară, dar cu specialişti foarte buni. Este
necesară o astfel de secţie pentru că se întâmplă accidente.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Vin cu
propunerea de a vizita şi noi în acest mandat spitalul.
Doamna consilier Tincu Liliana: De „Zilelele medicale ale Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti” s-a vizitat spitalul.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: De „Ziua Porţilor Deschise” la spital când
tot cetăţeanul poate vizita spitalul nostru. Să ne gândim când ar fi bine de organizat
o astfel de acţiune.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: Cetăţenii ne spun că şoseaua de la
Secţia de Pompieri a fost îngustată prea mult, iar trotuarele sunt late.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă amintesc că aţi aprobat proiectul tehnic.
Practic s-a delimitat carosabilul, nu s-a îngustat şoseaua şi nici nu s-au lăţit, nu erau
delimitate trotuarele. În zona intersecţia str. G.Coşbuc cu str. G. Enescu şoseaua
este mai lată pentru că sunt prevăzute piste de biciclete pe ambele părţi.
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Domnul consilier Ilie Vasile: Faptul că s-au înălţat trotuarele şi s-a lărgit
şanţul este foarte bine pentru că este o zonă unde se adună apă.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Care este situaţia fostei centrale termice
din zona gării?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Suntem în litigiu cu dl. Darie. Sperăm să
avem cât mai repede o hotărâre judecătorească definitivă. Am avut discuţii în 2008,
la începutul mandatului, pentru a stinge litigiul, dar dumnealui a cerut să-i dăm
clădirea gratis pentru că terenul este al lui. Ori clădirea are o valoare de inventar.
Am solicitat să ne plătească clădirea care atunci arăta mult mai bine şi stingeam
astfel litigiul. Noi nu-i putem da gratis un bun care este cuprins în inventarul
domeniului public al municipiului. Discuţia este înainte de 2008, eu l-am chemat săl conving dar nu am reuşit şi ne judecăm în continuare, dar bunul se află într-o
continuă degradare. Noi am făcut în mai multe rânduri curăţenie.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Despre spaţiul de la Romanţa, am
înţeles că i s-a eliberat autorizaţie de construire.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, firmei Carfur, cu două menţiuni. Leam solicitat să amenajeze calea de acces pietonal până la limita cu trotuarul şi zona
de aprovizionare din spate. Aprovizionarea se va face numai prin spate cu maşini
până la 3,5 tone. Au făcut cerere de închiriere a terenului aferent rampei de
descărcare.
Doamna consilier Ladaru Daniela: În anii trecuţi cei care funcţionau în acel
spaţiu blocau strada principală când făceau aprovizionarea, în special iarna.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: La început nu au fost de acord, dar au
înţeles şi vor amenaja şi esplanada din faţa spaţiului.
Domnul consilier Ilie Vasile: Nişte vânzători ambulanţi din Moineşti mi-au
spus că au mers la Slănic Moldova şi nu au fost lăsaţi să-şi desfacă marfa. Erau
supăraţi. Ştiu că noi nu facem asta, de aceea vă roagă să discutaţi ca să fie primiţi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Noi nu procedăm aşa, ceea ce fac
dumnealor nu este legal.
Vă invit să participaţi la manifestările culturale „Zilele Municpiului
Moineşti” organizate în perioada 5 – 8 septembie 2013.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 28.08.2013, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER NIMERCIAG IOAN
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