F 75.10-11

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 30.05.2013, 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 30.05.2013.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 610/23.05.2013 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Apostu Radu şi Cojocaru Florinel.
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 şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 25.04.2013 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 25.04.2013.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 25.04.2013, cu 17 voturi
pentru.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 25.04.2013.
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2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere a
Municipiului Moineşti cu Judeţul Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun
a Proiectului „Compartiment de Recuperare medicală cardiovasculară din judeţul
Bacău, în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bunurilor aparţinând domeniului
public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, propuse pentru demolare.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 132/19.11.2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al
municipiului Moineşti, Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de
alimentare cu apă si de canalizare, concesionarea bunurilor din domeniul public şi
închirierea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii punctului de lucru Moineşti.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgenţă unor familii
din municipiul Moineşti în vederea refacerii locuinţelor sau anexelor gospodăreşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ
Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional” pentru anul 2013.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind premierea elevilor şi cadrelor didactice din
unităţile de învăţământ din municipiul Moineşti cu rezultate deosebite la
olimpiadele naţionale şi internaţionale.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare pentru hala agroalimentară - sector producători agricoli individuali.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri aparţinând
domeniului public al municipiului Moineşti Serviciului de Ambulanţă Judeţean
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea şi
eficientizarea serviciilor publice electronice în Judeţul Bacău”, a bugetului şi a
contribuţiei la cofinanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi a
acordului de parteneriat.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de hotărâre privind primirea comunei Buhoci în calitate de
membru la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB şi modificarea
Actului Constitutiv şi a Statutului acesteia.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Diverse.
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Consult pe domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul
ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată,
ulterior modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 30.05.2013, cu 17 voturi
pentru.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Punctul 1 a
fost parcurs se trece la punctul doi de pe ordinea de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetare pe anul 2012.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, 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.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul
2012, cu 17 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2013.
Domnul ec. Chirea Gheorghe, director economic: În şedinţele de comisiei
am prezentat propunerea de completare a listei de investiţii cu trei poziţii absolut
necesare şi anume: 25 mii lei pentru branşamente apă potabilă Parc Osoiu; 20 mii
lei pentru stâlpi fotovoltaici Parc municipal şi 5 mii lei pentru hidrofor strada M.
Cloşca. Înafară de această propunere adăugăm şi faptul că obiectivele de investiţii
care se vor derula pe o perioadă mai mare de un an cum sunt: amenajare platformă
betonată în incinta Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, Compartiment de
recuperare medicală cardiovasculară din judeţul Bacău în cadrul Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti, Reabilitare clădire locuinţe sociale str. V.
Alecsandri, nr. 50 , Înregistrare sistematică în cadastru şi carte funciară imobile,
Master plan 2012-2015, Amenajare incinte blocuri C1, C2, str. T. Vladimirescu, se
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regăsesc în anexa nr. 6 care va fi trimisă la Trezorerie, iar aceste obiective vor fi
prinse cu prioritate în Lista de investiţii din anul următor.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Moinesti pe anul 2013, cu 17 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Contractului de asociere a Municipiului Moineşti cu Judeţul Bacău în vederea
finanţării şi realizării în comun a Proiectului „Compartiment de Recuperare
medicală cardiovasculară din judeţul Bacău, în cadrul Spitalului Municipal de
Urgenţă Moineşti”.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta raportul.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere a
Municipiului Moineşti cu Judeţul Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun
a Proiectului „Compartiment de Recuperare medicală cardiovasculară din judeţul
Bacău, în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău,
propuse pentru demolare.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bunurilor aparţinând
domeniului public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, propuse pentru
demolare, cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 132/19.11.2010 privind aprobarea
Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare al municipiului Moineşti, Contractului de delegare directă a
gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare, concesionarea bunurilor
din domeniul public şi închirierea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii
punctului de lucru Moineşti.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 şi Ilie Vasile – 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, Irimia Dumitru 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 132/19.11.2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al
municipiului Moineşti, Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de
alimentare cu apă si de canalizare, concesionarea bunurilor din domeniul public şi
închirierea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii punctului de lucru Moineşti, cu
17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea de
ajutoare de urgenţă unor familii din municipiul Moineşti în vederea refacerii
locuinţelor sau anexelor gospodăreşti.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgenţă unor
familii din municipiul Moineşti în vederea refacerii locuinţelor sau anexelor
gospodăreşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
participării Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2013.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
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şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea participării Unităţii
Administrativ Teritoriale Municipiul Moineşti la „Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional” pentru anul 2013, cu 17 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind premierea
elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din municipiul Moineşti cu
rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şi internaţionale.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În şedinţele pe comisii am venit cu
propunerea ca această premiere să se realizeze sub forma unui ajutor financiar
pentru suportarea cheltuielilor de deplasare, cazare, masă, necesare participării la
competiţiile naţionale şi internaţionale a elevilor şi cadrelor didactice
coordonatoare. De asemenea, s-a propus ca sumele să fie majorate pentru elevi de
10 ori şi pentru cadrele didactice coordonatoare de 5 ori.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 şi Ilie Vasile – 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 propunerea ca această
premiere să se realizeze sub forma unui ajutor financiar pentru suportarea
cheltuielilor de deplasare, cazare, masă, necesare participării la competiţiile
naţionale şi internaţionale a elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare şi
cuantumul să fie majorat de 10 ori pentru elevi şi de 5 ori pentru profesorii
coordonatori.
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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, cu propunerea ca această
premiere să se realizeze sub forma unui ajutor financiar pentru suportarea
cheltuielilor de deplasare, cazare, masă, necesare participării la competiţiile
naţionale şi internaţionale a elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare şi
cuantumul să fie majorat de 10 ori pentru elevi şi de 5 ori pentru profesorii
coordonatori.
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, cu propunerea ca această
premiere să se realizeze sub forma unui ajutor financiar pentru suportarea
cheltuielilor de deplasare, cazare, masă, necesare participării la competiţiile
naţionale şi internaţionale a elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare şi
cuantumul să fie majorat de 10 ori pentru elevi şi de 5 ori pentru profesorii
coordonatori.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerile de mai sus.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar
elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din municipiul Moineşti
pentru participarea la olimpiadele naţionale şi internaţionale, cu 17 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru hala agroalimentară - sector
producători agricoli individuali.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare pentru hala agroalimentară - sector producători agricoli
individuali, cu 17 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind darea în
administrare a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti
Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 şi Ilie Vasile – 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,
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Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri
aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti Serviciului de Ambulanţă
Judeţean Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
proiectului „Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice în Judeţul
Bacău”, a bugetului şi a contribuţiei la cofinanţarea cheltuielilor eligibile ale
proiectului, precum şi a acordului de parteneriat.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 şi Ilie Vasile – 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.

13

Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru 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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea şi
eficientizarea serviciilor publice electronice în Judeţul Bacău”, a bugetului şi a
contribuţiei la cofinanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi a
acordului de parteneriat, cu 17 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind primirea
comunei Buhoci în calitate de membru la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Bacău – ADIB şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului acesteia.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, 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 şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor – preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
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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 Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind primirea comunei Buhoci în calitate
de membru la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB şi
modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului acesteia, cu 17 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Diverse.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Datorită ploilor au apărut ţânţarii. S-ar
putea face o dezinsecţie la nivelul oraşului?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Se poate face, nu am mai făcut, vom
analiza şi vom hotărâ.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: În municipiul Bacău au fost
probleme, cetăţenii au reclamat că din acest motiv le-au murit albinele.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: În parcuri
unde se joacă copii, cred că este bine dacă se face dezinsecţie.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În contractul încheiat cu S.C. SOMA
S.R.L. Bacău avem preţ licitat pentru acestă activitate, vom solicita o estimare
pentru parcuri. Ei execută lucrările pe bază de comandă. În spaţiile publice se face.
Să vedem mai întâi cât costă, apoi vom lua o decizie. Referitor la acestă problemă
sunt tot felul de discuţii, iar eu nu am făcut nicodată o astfel de campanie de
dezinsecţie pentru că mulţi spun că sunt bani aruncaţi şi efectul nu este cel aşteptat.
Domnul consilier Ilie Vasile: Trebuie curăţate subsolurile, aici sunt focare
de insecte.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Vin cu rugămintea din partea
proprietarilor de garaje din spatele blocului unde funcţionează Poşta. De pe strada
M. Sadoveanu, atunci când plouă apa vine în garajele noastre.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: După asfaltarea segmentul de stradă M.
Sadoveanu toată apa pluvială de pe strada Gen N. Şova o ia printr-o parcare şi prin
garajeledin spatele blocului unde locuieşte dl. consilier Nimerciag.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Prin asfaltare s-a creat un prag şi apa se
scurge în garaje.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Va trebui să construim un cămin
de colectare pentru a rezolva problema. Vă informez că s-au făcut măsurători pe str.
Gen N. Şova pentru canalizare şi reţea apă potabilă.
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Domnul consilier Botezatu Sorin: În ce stadiu Se află construcţia noii staţii
de epurare de la Văsâieşti?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Din ultimile informaţii pe care le am nu se
semnase încă contractul de execuţie. Referitor la canalizare, am avut ieri o întâlnire
cu reprezentanţii firmei constructoare, au început cu mai multe puncte de lucu, au
luat un subcontractant şi lucrează.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Au solicitat şi angajări, am făcut
public, sunt cetăţeni care doresc să lucreze. Am anunţat pe cei care au depus cereri
de angajare la primărie şi am considerat că pot presta o astfel de muncă. O parte
dintre ei au depus deja dosarul pentru angajare. Dacă ştiţi pe cineva care doreşte, să
vină la biroul din holul primăriei pentru informaţii.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Serviciul de ecarisaj îşi desfăşoară
activitatea şi pe timpul nopţii?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu, datorită faptului că arma din dotare nu
poate fi folosită pe timpul nopţii.
Domnul consilier Talpău Sorin-Ciprian: Noaptea se prind mai uşor, nu mai
stau ascunşi.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Sunt persoane care îi iau în apartamente
pentru a nu fi capturaţi.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Este un proiect de Lege care
prevede amendă de 5 mii lei pentru cei care hrănesc câinii comunitari.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Va trebui să pregătim un proiect de
hotărâre pentru persoanele care deţin animale de companie. Până atunci continuăm
activitatea de capturare a celor maidanezi, vom vedea ce hotărâre va fi luată la nivel
naţional.
Domnul consilier Irimia Dumitru: La ghenele de gunoi de lângă blocul
unde locuiesc sunt câţiva câini de talie mare care dispar cam o săptămână apoi apar
făcând multă mizerie în jurul acestor tomberoane.
Doamna consilier Tincu Liliana: Ar trebui întineriţi copacii din parcuri,
inventariaţi copacii bătrâni şi plantaţi alţii noi, mă refer la parcul din Lucăceşti.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vijelia de dumnică seara care a produs
efecte vizibile ne-a determinat să ne gândim că trebuie inventariaţi toţi arborii de pe
raza municipiului care prezintă pericol pentru a-i tăia. Există risc în Parcul Tei.
Vijelia a doborât nuci mari, din fericire nu s-a produs nici un accident, dar trebuie să
fim prevăzători.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Ce veşti aveţi despre baza de tratament?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am fost la procesul din data de 14 mai de
la Înalta Curte de Casaţia şi Justiţie, completul de judecată a cerut elemente
suplimentare faţă de ceea ce s-a judecat pe fond. Domnul Bucur nu a făcut nici un
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demers din ceea ce s-a discutat în şedinţa Comisiei desemnată de Consiliul local. Sa adus în discuţie o pedeapsă care este executată, aferentă a acestei licitaţii. Instanţa
a luat act şi a solicitat dosarul de la DNA pentru a vedea dacă acest contract, la
momentul semnării lui, a fost viciat de acea faptă şi urmează să facă conexiunea.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Există o şansă să anuleze contractul de
vânzare-cumpărare?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Atunci când Instanţa de judecată dă o
sentinţă definitivă şi irevocabilă toate actele aferente acelei fapte sunt anulate pentru
că au fost viciate. Nu ştim de ce DNA nu a cerut acest lucru. Următorul termen este
în toamnă, în luna octombrie.
Domnul consilier Irimia Dumitru: O altă problemă ridicată de un cetăţean,
dl. Nica de pe strada Lunca care a spus că toată apa pluvială din zona PECO RAFO
spre Comăneşti se scurge în curţile caselor de pe partea dreaptă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Noi ştim foarte bine zona, chiar luni am
fost pe teren, de aceea îl rog să vină până la Primărie pentru lămuriri.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte de şedinţă: Problema
iluminatului public, mai sunt becuri de înlocuit în Lucăceşti.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Noi continuăm această acţiune, E-ON
Energie lucrează la înlocuirea stâlpilor.
Domnul consilier Talpău Sorin-Ciprian: Dar îi înlocuiesc şi pe cei buni
care ar putea fi recuperaţi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Această investiţie este în totalitate a E-ON
Energie, noi le-am pus la dispoziţie doar terenul.
Domnul consilier Ilie Vasile: Anul trecut s-au dat găuri pe strada care duce
către Zemeş. Din luna octombie şi până în prezent nu s-a lucrat deloc. Sunt porţiuni
scurte unde şoseaua este foarte stricată. Ar fi bine să frezeze pentru a se circula mai
uşor.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În şedinţa anterioară aţi aprobat indicatorii
tehnico-economici pentru asfaltarea acelor segmente de stradă. Toată documentaţia
este trimisă la ADR spre avizare. Până miercuri voi merge la Bucureşti ca să obţin
un aviz pe această documentaţie ca să-l depun la ADR; urmează să iniţiem
procedura de achiziţie suplimentară. Am pus balast în primăvară în zona aceasta,
am nivelat, o să continuăm, dar investiţia este de 7 miliarde lei pe toate cele trei
segmente: la intersecţia cu strasa Lucăcioaia, la pod la familia Budacă şi mai sus la
familia Clipa.
Domnul consilier Ilie Vasile: Canalizarea care va fi realizată în acea zonă
vine numai până la familia Dima, celelalte case rămân fără canalizare? Nu se poate
face nimic, oamenii sunt supăraţi.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Aşa este prevăzut în proiect. Trebuie să
identificăm suma din bugetul local ca să continuăm canalizarea sau să aşteptăm o
altă finanţare.
Domnul consilier Ilie Vasile: Şi podul de la Budacă trebuie reparat, este
nevoie de lemn.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Au făcut solicitare, o vom rezolva cât se
poate repede.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Ce ne puteţi spune despre ştrand, în ce
stadiu se află?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Până pe 20 iunie trebuie să obţină
autorizaţia de construire, iar până în aprilie anul viitor va trebui să obţină toate
avizele de funcţionare.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Pe terenul unde a fost clădirea
„distrofici” cetăţenii reclamă că este mizerie, în special către cimitir. Dacă se ştie a
cui este terenul?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: O parte din teren aparţine domeniului
public, o parte este proprietate privată. Vom intra în perioada următoare cu echipele
noastre să dărâmăm ceea ce a mai rămas din gardul de cărămidă ca să facem
curăţenie. Acea proprietate privată este situată în mijloc.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Romaşcanu Mircea, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 30.05.2013, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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