CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 29.05.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul „1” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 29.05.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 884/24.05.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi toţi cei 19 consilieri
locali.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, d-na ec. Găman Oana – director economic al
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 29.04.2014 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 29.04.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 29.04.2014, cu 19 voturi
pentru.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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 29.04.2014.
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2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţii „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantităţi de material
lemnos pe picior din pădurea proprietate a municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe construită prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moineşti nr. 20 din 09.03.2010.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului
Zamfir Costică, persoană cu handicap.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a
unui spaţiu Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România - Filiala Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 8 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 135 din 27.11.2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moineşti nr. 150/22.11.2011.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Diverse:
- Raportul de activitare a administratorului special al S.C. Apa Prim S.R.L.
Moineşti;
- adresa nr. 1111/09.05.2014 a Liceului Teorectic „Spiru Haret” Moineşti.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi a două puncte,
care a fost analizate în şedinţele comisiilor de specialitate şi avizate favorabil de
către acestea:
1. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în vederea
refacerii unei locuinţe din municipiul Moineşti, distrusă parţial în incendiu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Adresa nr. 6850/28.05.2014 a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti
prin care solicită modificarea şi completarea Listei obiectivelor de investiţii pentru
anul 2014 repartizate pentru achiziţii şi dotări.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a materialelor sus menţionate.
Se aprobă, cu 19 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a celor două
puncte sus menţionate.
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Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
ordinea de zi completată a şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi completată a şedinţei ordinare din 29.05.2014, cu 19
voturi pentru.
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 privind aprobarea
execuţiei bugetare pe anul 2013.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul
2013, cu 19 voturi pentru.

4

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Facem precizarea că punctul 2 de pe
ordinea de zi suplimentară va constitui un articol distinct la această hotărâre.
Supunem aprobării Lista obiectivelor de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă
Moineşti în conţinutul acestei hotărâri.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Înafară de licenţe mai sunt şi alte
modificări în listă?
Doamna ec. Găman Oana, director economic al Spitalului Municipal de
Urgenţă Moineşti: Nu, doar licenţele pentru sistemul de operare.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare strada Păcii,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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 Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării
obiectivului de investiţii „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul
Bacău”, cu 19 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
vânzării unei cantităţi de material lemnos pe picior din pădurea proprietate a
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.

6

Doamna consilier Ladaru Daniela, 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 şi-l propun pe domnul
consilier Ilie Vasile membru în Comisia de preselecţie şi licitaţie pentru vânzarea
materialului lemnos şi pe domnul consilier Nimerciag Ioan membru în Comisia de
soluţionare a contestaţiilor.
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-l propun pe domnul
consilier Manolache Ionică membru în Comisia de preselecţie şi licitaţie pentru
vânzarea materialului lemnos şi pe d-na consilier Chirea Mihaela membră în
Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
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 şi-l propun pe domnul
consilier Busuioc Iulian membru în Comisia de preselecţie şi licitaţie pentru
vânzarea materialului lemnos şi pe domnul consilier Cojocaru Florinel membru în
Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantităţi de
material lemnos pe picior din pădurea proprietate a municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, cu 19 voturi pentru.
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Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unei locuinţe construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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 Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe construită
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Moineşti, judeţul
Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru abrogarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 20 din 09.03.2010.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.

8

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 Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Moineşti nr. 20 din 09.03.2010, cu 19 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă domnului Zamfir Costică, persoană cu handicap.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
domnului Zamfir Costică, persoană cu handicap, cu 19 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
transmiterii în folosinţă gratuită a unui spaţiu Societăţii Naţionale de Cruce Roşie
din România - Filiala Bacău.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Dacă sunt
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
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şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, 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 Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită a unui spaţiu Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România - Filiala
Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 135 din
27.11.2013.
Doamna consilier Ladaru Daniela, 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,
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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 Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 8 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 135 din 27.11.2013, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 150/22.11.2011.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În ce constă completarea?
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Domnul Tiron Maricel a fost
desemnat administrator special la două societăţi S.C. Salubris Prim S.R.L. Moineşti
şi S.C. Construcţii Pod S.R.L. Moineşti. În Hotărârea privind desemnarea ca
administrator special la S.C. Salubris Prim S.R.L. Moineşti a fost stabilită
indemnizaţia de 1200 lei brut pe lună. În cealaltă hotărâre nu a fost stabilită
indemnizaţie pe motiv că avea deja o indemnizaţie. În şedinţa Consiliului local din
luna aprilie a fost adusă la cunoştinţă Sentinţa Civilă nr. 1488/2012 a Tribunalului
Bacău – Secţia II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal prin care s-a
aprobat radierea societăţii S.C. Salubris Prim S.R.L. Moineşti din Registrul
comerţului, astfel domnul Tiron şi-a încetat activitatea de administrator special la
această societate rămânând administrator special la S.C. Construcţii Pod S.R.L.
Moineşti fără indemnizaţie. Am iniţiat acest proiect de hotărâre, la solicitarea
dumnealui, pentru a completa hotărârea cu indemnizaţia care i se cuvine.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, 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 Ladaru Daniela, 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. 150/22.11.2011, cu 19 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă în vederea refacerii unei locuinţe din municipiul Moineşti,
distrusă parţial în incendiu.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
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şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, 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 Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în
vederea refacerii unei locuinţe din municipiul Moineşti, distrusă parţial în incendiu,
cu 19 voturi pentru.
Punctul 13 al ordinii de zi: Diverse.
* Raportul de activitare a administratorului special al S.C. Apa Prim S.R.L.
Moineşti.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Doamna Enea Daniela, administrator special al S.C. Apa Prim S.R.L.
Moineşti: Înafară de cele prezentate în raport nu mai sunt modificări la această
dată. Există recursul formulat de lichidatorul judiciar Cabinet Individual Ionescu
I.M.Adrian la 31.01.2014 cu termen pe 09.06.2015.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Sunt debite foarte mari şi se
încearcă recuperarea lor.
* Adresa nr. 1111/09.05.2014 a Liceului Teorectic „Spiru Haret” Moineşti.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă dă citire adresei
Liceului Teoretic „Spiru Haret” Moineşti, material depus la dosar.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Adresa este înaintată Consiliului local şi în
atenţia Primarului. Primarul poate iniţia un proiect de hotărâre dacă domnul
consilier Spătaru Eugen renunţă.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Renunţ datorită programului meu
încărcat.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Luăm act de renunţarea domnului consilier
şi vom iniţia un proiect de hotărâre prin care să desemnăm un alt reprezentant al
Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului „Spiru Haret” Moineşti.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Cetăţenii de pe strada Martir Crişan m-au
rugat să vă aduc la cunoştinţă că podeţul din dreptul familiei Găburici trebuie
decolmatat. Aşa cum a spus şi colegul meu domnul consilier Manolache Ionică
traversarea aflată la intersecţia străzii 1 Mai cu A.I. Cuza, la fel trebuie decolmatată.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Aduc în atenţia dumneavoastră
problema facturilor de apă. Ori nu citesc corect apometrele ori încarcă voit factura.
Vă dau exemplul meu: diferenţa de la 8 m³ la 12 m³. Motivează că cei 4 m³ sunt
pierderile pe reţea. Aproape săptămânal se opreşte apa în zona unde locuiesc.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Diferenţa de la apometrul blocului
la apometrul din apartament.
Domnul consilier Irimia Dumitru: De ce nu montează rişlaguri?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu vă pot da un răspuns deoarece nu ţine
de activitatea noastră. Vă sfătuiesc să vă cumpăraţi acel rişlag şi să-l montaţi cu
acordul asociaţiei de proprietari.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Apometrele nu au mai fost
verificate metrologic, nici cele de bloc şi nici cele din apartamente şi dau erori. Tot
asociaţia de proprietari trebuie să solicite aceste verificări.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Implicaţi asociaţia de proprietari,
participaţi la citirea contorului de bloc, nu are cum să fie aşa o diferenţă.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Referitor la
desele opriri ale apei, la dispecerat nu răspunde nimeni.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Prin Hotărârea nr. 8/21.01.2014 am
aprobat ajustarea preţului la apă. Imediat au apărut acei fluturaşi lipiţi pe scările
blocurilor care stipulau: „Consiliul local a majorat preţul la apă”!
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am discutat cu directorul societăţii acest
aspect pentru a lua măsuri.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: O altă problemă pe care doresc să o aduc
în atenţia dumneavoastră este transportul cadrelor didactice la nivelul municipiului
Moineşti; din luna noiembrie nu a mai fost plătit.
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, director economic: După cum ştiţi, anul
acesta am alocat în buget sume pentru reparaţii curente efectuate la sfârşitul anului
trecut şi neachitate în sumă de 315 mii lei. În Legea bugetului pe anul 2014 există o
prevedere prin care unităţile de învăţământ pot achita din finanţarea alocată de la
bugetul de stat din TVA, naveta cadrelor didactice. Se dă şi formula de calcul.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Anul trecut am plătit şi noi şi
dumneavoastră reparaţiile la şcoli. Acum nu mai puteţi plăăti deoarece vă interzice
legea bugetului. Ce faceţi cu acei bani?
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În bugetul şcolii nu avem alocate astfel
de sume.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Puteţi face rectificare de buget. Faceţi o
analiză, solicitaţi contabilului să calculeze cât aţi cheltuit pe reparaţii şcoli. În anul
2014 pe ce cheltuiţi acea sumă? Eu, personal, nu sunt de acord să plătim acest
transport, dar ne obligă legea. Noi avem nevoie de cadre didactice din Moineşti şi
preocupate de municipiul Moineşti, nu de cele care stau câteva luni şi apoi pleacă.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Repartiţia se face de Inspectoratul Şcolar
Judeţean.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Punctul meu de vedere i l-am transmis
conducerii Inspectoralului. Ne cere performanţă, atunci să ne lase să alegem noi
cadrele didactice care să facă performanţă.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Posturile care nu s-au ocupat le-am
transmis pentru ocupare. Inspectoratul Şcolar Judeţean repartizează cadrele
didactice.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Faceţi demersuri şi pe linie de sindicat că
doriţi să vă alegeţi cadrele didactice. Atât timp cât Inspectoralul trimite cadre
didactice din alte localităţi să dea şi sumele necesare achitării transportului acestor
cadre.
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, director economic: Începând cu anul
acesta s-a introdus în legea bugetului această prevedere Până acum era strict în
sarcina autorităţilor locale achitarea transportului cadrelor didactice.
Domnul consilier Manolache Ionică: Pe strda 22 Decembrie în dreptul
familiei Roman, pârâul rupe din mal şi există pericolul să ştranguleze calea de
acces. Cetăţenii vă roagă să luaţi măsuri pentru consolidarea malului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Săptămâna viitoare vom da ordin de
începere a lucrărilor pentru extinderea reţelei de gaze naturale pe străzile 22
Decembrie, Spiru Haret, Scânteii şi Muncii.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: La Găzărie se va mai lucra la stradă?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Va trebui să completăm proiectul existent
cu rigole betonate şi cu trotuare. Vom da temă de proiectare domnului arhitect şef şi
când va fi gata, vom veni să vă prezentăm soluţia proiectantului.
Domnul consilier Ilie Vasile: S-a reparat şoseaua către Zemeş, dar pe 2 Km
sunt 12 treceri de pietoni la care s-au montat limitatoare de viteză. Vă spun din
experienţă, maşinile de pompieri vor ajunge greu la incendii.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Au fost şi accidente mortale pe această
stradă, se circula cu viteză mare. S-a respectat proiectul tehnic. S-au montat
limitatoare şi la intrarea şi la ieşirea de pe trecere, am întrebat şi eu de ce, dar aşa
este prevăzut în proiect.
Doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de şedinţă: Referitor la
societatea de apă, dacă s-ar putea să ne răspundă cineva la telefonul dispeceratului,
să ne spună când şi cât timp se întrerupe apa. Intră robotul la orice oră apelăm. A
doua problemă: am reuşit să scăpăm de câinii comunitari dar ne invadează pisicile.
Şi o altă problemă, dacă se poate monta un indicator de limitare a vitezei la 5
km/oră în spatele magazinului Select în dreptul garajelor. S-a deschis un atelier de
tinichigerie într-un garaj de acolo.
Domnul consilier Apostu Radu: Revin cu problema crescătorilor de cai din
zona blocului unde locuiesc. Nu se mai poate sta din cauza mirosului. Seara se
adună fel de fel de indivizi, au tăiat şi cablurile. Căruţele trec prin faţa maşinii
Poliţiei şi nu păţesc nimic.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu acelaşi lucru puteţi spune despre mine.
Cred că am fost văzut cu maşina trasă în faţa căruţei şi am întors-o din drum.
Aşteptăm să înceapă lucrările în zona dată în concesiune, sunt nişte probleme cu
suprapuneri de numere cadastrale, zonă care va fi închisă.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Nu putem da o hotărâre prin care să le
interzicem creşterea cailor în oraş?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem Hotărârea nr. 70/2010 prin care s-au
stabilit traseele căruţelor. Nu avem voie să le ridicăm animalele deoarece nu avem
spaţiu autorizat pentru cazarea lor. Rezolvarea definitivă a acestei situaţii este
reuşita proiectului de pe Căliman. Trebuie să le acordăm o alternativă ca ei să se
aşeze într-un loc.
Domnul consilier Apostu Radu: Nu avem nimic împotrivă, să stea acolo,
dar fără animale.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Mulţi dintre ei nu au acces la
ajutorul social pentru că deţin animale.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Ce ne puteţi spune despre hotel?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am primit vestea prin domnul avocat că
am câştigat procesul. Urmează redactarea sentinţei cu motivarea ei. Aşteptăm să
treacă şi cele 15 zile. Vom vedea dacă vor formula recurs la Inalta Curte de Casaţie
şi Justiţie. Din punctul meu de vedere este doar o chestiune de timp, va trebui să ne
preocupăm de ceea ce vom face acolo. Am discutat cu domnul arhitect şef, am mers
pe teren pentru a vedea ce se poate face. Am avut musafiri de la Ordinul
Arhitecţilor. Domnul arhitect Ghervan a fost ales vicepreşedinte a Ordinului
Arhitecţilor pe Bacău şi Neamţ. Eu cred că este o voce ce merită ascultată, sunt
proiecte foarte bune, de mavergură care ar putea schimba în totalitate aspectul
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municipiului Moineşti. În momentul când vom contura proiectul, vom veni la
discuţii cu dumneavoastră ca împreună să hotărâm.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Banii trebuie restituiţi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vom vedea ce va dispune instanţa de
judecată. Ceea ce ştim este că a reziliat contractul de vânzare-cumpărare şi a anulat
procesul-verbal de adjudecare al licitaţiei. Există o discuţie pe care am avut-o cu
domnul avocat întrucât acel contract a fost obţinut în mod fraudulos, ar putea să
piardă banii. Să vedem dacă instanţa de judecată va accepta acest lucru. Sunt doar
nişte ipoteze, vom vedea motivarea hotărârii.
Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Ladaru Daniela, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 29.05.2014, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LADARU DANIELA

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

