CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 21.08.2015, 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 21.08.2015.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1309/17.08.2015 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 15 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Apostu Radu, Botezatu Sorin, Enea Pavel Iulian
și Spătaru Eugen.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 10.07.2015 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 comisii 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 10.07.2015.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 10.07.2015, cu 15 voturi
pentru.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 10.07.2015.
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2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului
Moineşti la data de 30.06.2015.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Moinești nr. 117 din 24.09.2013.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii a
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi a serviciilor publice
subordonate Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții a
Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind majorarea cu 12% a cunatumului brut al
salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moinești, precum și din serviciile publice aflate în subordinea
Consiliului Local al municipiului Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a
desfășurării competiției sportive de mountain – biking.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar elevilor și
cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Moinești care au
obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui cadou în valoare de 400 lei
familiilor din municipiul Moineşti cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la căsătorie.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în vederea
refacerii unei locuințe din municipiul Moineşti, distrusă în incendiu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind acordarea avizului de oportunitate pentru
întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere și etajare locuință tip P și
împrejmuire” strada Lunca, nr. 76, municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea închirierii unor terenuri aparținând
domeniului public al municipiului Moinești, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere
pentru copiii care frecventează Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul şcolar 20152016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi Proiectul de
hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat în imobilul din strada Căpitan
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Zăgănescu, nr. 14, municipiul Moineşti, judeţul Bacău, proiect analizat în şedinţele
comisiilor de specialitate şi avizat favorabil de către acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus
menţionat.
Se aprobă, cu 15 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat în imobilul din strada Căpitan
Zăgănescu, nr. 14, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Consult pe domnii
consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul ordinii de zi, cu respectarea
prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, ulterior modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 21.08.2015, cu 15 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 bugetelor municipiului Moineşti la data de 30.06.2015.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
municipiului Moineşti la data de 30.06.2015, cu 15 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti, cu 15 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 117 din
24.09.2013.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 117 din 24.09.2013, cu 15 voturi
pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti şi a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
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Domnul consilier Ilie Vasile, 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 Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
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 completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot Proiectul
de hotărâre completat cu postul se șofer pentru deservirea autobuzelor/microbuzelor
școlare, conform adresei nr. 16116/12.08.2015 a Instituției Prefectului Județului
Bacău.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului
de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi a
serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, cu 15 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei și Statului de funcții a Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti,
județul Bacău.
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi întrebări?
Discuţii.
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Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului
de funcții a Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti, județul Bacău, cu 15 voturi
pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind majorarea cu
12% a cunatumului brut al salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului municipiului Moinești, precum și din serviciile publice
aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Moinești.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
şi Ilie Vasile – 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind majorarea cu 12% a cunatumului brut
al salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moinești, precum și din serviciile publice aflate în
subordinea Consiliului Local al municipiului Moinești, cu 15 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
finanțării din bugetul local a desfășurării competiției sportive de mountain – biking.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
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Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local
a desfășurării competiției sportive de mountain – biking, cu 15 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor financiar elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din
municipiul Moinești care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și
internaționale.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar
elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Moinești
care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, cu 15
voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
cadou în valoare de 400 lei familiilor din municipiul Moineşti cu ocazia împlinirii a
50 de ani de la căsătorie.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
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 și propun, cu unanimitate de voturi, ca valoarea
cadoului să fie de 500 lei.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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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Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 și propun, cu unanimitate de voturi, ca valoarea
cadoului să fie de 500 lei.
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre completat cu propunerea comisiilor de specialitate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui cadou în valoare de
500 lei familiilor din municipiul Moineşti cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la
căsătorie, cu 15 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moineşti,
distrusă în incendiu.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în
vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moineşti, distrusă în incendiu, cu 15
voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea
avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu
„Extindere și etajare locuință tip P și împrejmuire” strada Lunca, nr. 76,
municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea avizului de oportunitate
pentru întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere și etajare locuință tip P
și împrejmuire” strada Lunca, nr. 76, municipiul Moinești, județul Bacău, cu 15
voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
închirierii unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Moinești, în
favoarea S.C. OMV Petrom S.A.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea închirierii unor terenuri
aparținând domeniului public al municipiului Moinești, în favoarea S.C. OMV
Petrom S.A., cu 15 voturi pentru.
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Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa „Primii
paşi” Moineşti în anul şcolar 2015-2016.
Domnul consilier Ilie Vasile, 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 Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul
şcolar 2015-2016, cu 15 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind închirierea unui
spaţiu situat în imobilul din strada Căpitan Zăgănescu, nr. 14, municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi întrebări?
Discuţii.
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Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana Angela, Talpău Sorin Ciprian
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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Ladaru Daniela, Romaşcanu Mircea și Pascalini Nini Alexandru - 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,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat în
imobilul din strada Căpitan Zăgănescu, nr. 14, municipiul Moineşti, judeţul Bacău,
cu 15 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Revin cu problema câinilor fără stăpân
care s-au înmulțit foart mult și au devenit agresivi. Noi am aprobat un Regulament
de Organizare şi Funcţionare al Serviciului public de gestionare a animalelor fără
stăpân al municipiului Moineşti.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: În data de 6 august a avut loc
licitația pentru adminitrarea adăpostului la care nu s-a prezentat nimeni. Cei care șiau exprimat dorința de a se implica, mă refer la iubitorii de câini comunitari din
municipiul Moinești, nu s-au prezentat la licitație. Procedura de licitație s-a încheiat.
De aceea ne-am adresat Direcției Sanitar Veterinare Bacău pentru a delega un
medic veterinar care să încheie un contract de colaborare cu U.A.T. municipiul
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Moinești și am solicitat aviz de începere a capturării urmare a sesizărilor instituțiilor
publice și cetățenilor. Așteptăm acest aviz pentru a începe acțiunea de capturare.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Am rugămintea de a vizita parcarea de la
blocurile A1-A4. Am văzut zilele trecute o familie a cărui copil s-a accidentat într-o
groapă formată în această parcare.
Domnul consilier Bulboacă Barbu Gabriel: Referitor la problema colectării
selective a deșeurilor. A fost perioada călduroasă, în zona din spatele pieții de lângă
Judecătorie, în momentul când te apropiai era un miros insuportabil. Cei care ridică
gunoiul cred că au obligația, ca periodic, să spele acele containere. În trecut s-au
spălat.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Va trebui să reluăm această
activitate, urma să înceapă activitatea noul operator regional, în caietul de sarcini
are prevăzut că trebuie să aibă în dotare mașină de spălat containere. În prezent
serviciul încă nu este preluat și tot noi va trebui să facem această operație.
Domnul consilier Bulboacă Barbu Gabriel: Este bine de continuat
activitatea de sensibilizare a cetățenilor pentru a colecta selectiv deșeurile. Trebuie
reetichetate containerele pentru că nu se mai distinge care este pentru hârtie, care
pentru plastic, care pentru deșeu menajer și de aplicat niște afișe cu îndemnuri
pentru cetățeni de a colecta selectiv.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: O sumă importantă din contractul de
delegare a gestiunii serviciului de colectarea gunoiului pe județul Bacău este alocată
pentru campania de colectare selectivă pentru că sunt niște ținte procentuale foarte
clar stabilite pe ani până în 2020 pe care țara noastră trebuie să le atingă. În situația
în care România nu atinge aceste ținte, va intra în procedură de infringement pe
management deșeuri care înseamnă sancțiuni. Mai mult, prețul pe tona de gunoi
depozitată va crește semnificativ, se va dubla în 2016-2017. Avem obligația să
facem campania de conștientizare a cetățenilor care să fie și eficientă pentru că
altfel vom avea niște costuri foarte mari, pe care nu le vom putea suporta.
Domnul consilier Sandu Teodor: Până nu aplicăm amendă celor care nu
respectă legea, nu cred că pot fi conștientizați. De exemplu în Germania amenda
este de la 500 la 1000 de euro, în Italia la fel.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Aplicăm acum, în momentul când colectăm
gunoiul menajer de la locuințele personale, mașina nu ridică gunoiul acelora care
depozitează în pubelă și plastic și cartoane, ș.a. Avem multe sesizări de la cetățeni
că nu le-a fost ridicat gunoiul. Le explicăm că nu au respectat modul de colectare.
Nu am mai cheltuit bani pe astfel de campanii așteptând operatorul regional care va
veni cu propria campanie. Va trebui să mai așteptăm două luni pentru că avut
proces, s-a dat o sentință favorabilă operatorului care va prelua serviciul.
Domnul consilier Sandu Teodor: De exemplu la case va trebui să
repartizeze 2-3 pubele pentru fiecare tip de deșeu.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu, avem acele puncte de colectare deșeuri
reciclabile. Obligația fiecărui cetățean este să ducă deșeurile reciclabile la acele
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puncte și doar gunoiul menajer să fie ridicat de mașină. Vor veni și containere
pentru compost, tot ce este vegetal și biodegradabil se va depozita în aceste
containere.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Cine colectează deșeurile reciclabile?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Tot operatorul regional.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Pe raza municipiului Moinești văd că
sunt niște persoane, le răstoarnă, scot gunoiul pe trotuar, Poliția Locală a fost
anunțată.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sunt două persoane care nu mai fac mizerie
la europubele. Își caută deșeurile în anumite zile, nu le-am interzis acest lucru, dar
sunt monitorizați.
Domnul consilier Irimia Dumitru: La blocuri ne putem folosi de camerele
de luat vederi. Putem organiza o campanie pe o perioaă de câteva luni ca cei filmați
să fie sancționați și dați ca exemplu și astfel vor conștientiza și pe ceilalți cetățeni
care nu respectă regulile.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: S-au făcut astfel de campanii, de la
implementarea proiectului din anul 2010, inspectorii de mediu și de urbanism au
pus afișe, au împărțit fluturași, dar anul acesta nu am organizat, după cum v-am
spus, pentru că din primăvară așteptăm operatorul regional să preia acest serviciu.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Vă rog să luați semnul ”interzis cu
excepția riveranilor” din zona BRD – Select pentru că nu se respectă și să nu mai
vadă nimeni că nu se respectă regulile de circulație.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Comisia de avizare a semnelor de circulație
a dispus niște măsuri, sunt alte organe care trebuie să verifice. Poliția Municipală a
monitorizat zona urmare intevenției dumneavoastră într-o ședință anterioară a
Consiliului local, ne-a prezentat măsurile care le-a dispus. În continuare Poliția
rutieră este foarte activă în municipiul Moinești. Dacă doriți, vă putem prezenta
statistic câte amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea acelui semn. Eu consider
că acel semn de circulație este necesar.
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Când va avea loc
ședința din luna septembrie?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dacă respectăm regula stabilită împreună,
sedința se poate ține pe data de 18 sau pe data de 22 septembrie.
Domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de şedinţă: Propun data de 22
septembrie, ora 11,00.
Supusă la vot, propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Este necesar de intervenit pe tronsonul
de la intersecția cu strada A.I.Cuza și strada 1 Mai, în zona școlii, s-au adâncit
gropile în urma ploilor, aproape nu se mai poate circula.
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Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Săptămâna aceasta am fost
împreună cu dl. Vinghiac și domnul ing. Bujoreanu – reprezentantul S.C.
Hidroconstrucția S.A. în zona barierei, pe străzile 1 Mai și A.I. Cuza urmează să
intervină pentru a reface drumul.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Peste trei săptămâni se deschid școlile și
vreau să întăresc intervenția domnului consilier Irimia Dumitru, chiar s-au înmulțit
câinii comunitari. Ieri dimineață la ora 7,30 în zona poștei erau 9-10 câini care au
sărit la o persoană în vârstă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Aseară la ora 19,00 am venit la Primărie și
erau 10 câini în față, i-am fotografiat, dar trebuie să respectăm legea. Am avut o
plângere penală pe această temă, am fost acuzat de omor. Am discutat cu dl.
Viceprimar și cu specialiști din primărie să facem toate demersurile ca să respectăm
cadrul legal. Am dat dispoziție ca de luni să nu mai intre nici o persoană
neautorizată în padoc pentru că aseară am primit iar un telefon de amenințare de la
București, că îmi vor face plângere, că ceea ce se întâmplă la Moinești este de
nedescris. De două săptămâni, de fapt ei sunt cei cărora le-am dat libertatea de a
face ce trebuie acolo, iar aseară mă sună și îmi spun că toți câinii sunt bolnavi și că
noi i-am îmbolnăvit. Ei se duc zi de zi la padoc și tind să cred că ei i-au îmbolnăvit
ca să-mi creeze o problemă. De acea am dat această dispoziție ca de luni să nu mai
intre nimeni acolo, se va întocmi un registru de intrare-ieșire, cine dorește va intra
doar cu avizul meu, oricine ar fi ONG, presă. Eu vreau să rezolv legal această
problemă. În urmă cu două săptămâni am avut control de la Direcția Sanitar
Veterinară Bacău care a dispus două măsuri. Una dintre ele este de a încheia un
contract cu un medic veterinar. Am trimis adresă Direcției Sanitar Veterinară Bacău
pentru că nici un medic veterinar din zonă nu vrea să încheie contract cu noi. Vom
primi un răspuns prin care va fi desemnat un medic veterinar care va asigura
asistență de specialitate animalelor din adăpost. Prin grija noastră, prin sumele
aprobate în buget, avem hrană, vom avea și asistență medicală și vom aplica
prevederile legale în vigoare. Vă amintesc că sunt legi și norme suspendate. Avem
animale bolnave care au îmbolnăvit și pe altele, am cerut avizul Direcției Sanitar
Veterinară Bacău pentru tratament. Să știți că ne preocupăm zilnic de acestă
problemă.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: De ce aceste asociații sau ONG-uri nu
vin și cu propuneri de adopție a animalelor, pot căuta și găsi familii care doresc să
adopte.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vin doar cu propuneri, să-i îngrijim dar să
nu-i luăm de pe domeniul public.
Doamna consilier Ladaru Daniela: În legătură cu tronsonul de Drum
Național, s-a finalizat preluarea lui?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Suntem în litigiu, am făcut recurs pentru că
există Hotărâre de Guvern prin care suntem obligați să preluăm necondiționat
sectorul de drum. Urmărim dacă CNDADR a scos la licitație acest segment pentru
refacere. Avem promisiunea că vor reface carosabilul pe DN2G pe raza
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municipiului Moinești. I-am asigurat că dacă va fi refăcut carosabilul, vom prelua
fără alte condiții administrative.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Am înțeles că finalizarea P.U.G.-ului ar
fi condiționată de acest sector de drum.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Așa este, finalizarea P.U.G.-ului ne ține pe
loc pentru atestarea municipiului Moineștui ca stațiune turistică. Este datoria mea să
încerc să rezolv această problemă.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Ilie Vasile, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 21.08.2015, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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