CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 25.02.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna jr. Anghel Elena, 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 25.02.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 334/18.02.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi toţi cei 19 consilieri
locali.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, domnul dr. Cotîrleţ Adrian – managerul
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 21.01.2014 şi procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 30.01.2014 au fost afişate pe pagina web www.moinesti.ro, la
sediul Primăriei şi au fost puse la dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi
analizate în cadrul şedinţelor de comisie şi rezolvate cu eventualele obiecţiuni şi,
având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu
privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 21.01.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 21.01.2014, cu 19 voturi
pentru.
Doamna jr. Anghel Elena: Supun la vot procesul-verbal de la şedinţa
extraordinară din data de 30.01.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 30.01.2014, cu 19
voturi pentru.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, 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 21.01.2014.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
30.01.2014.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unor suprafeţe de teren
situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de
prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite prin
ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii de
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de către Spitalul Municipal de Urgenţă
Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă constând în
material lemnos pentru foc unor familii defavorizate din municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului
Zamfir Costică, persoană cu handicap.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului
Local al municipiului Moineşti, adoptate în anul 2013.
10. Diverse.
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 22.02.2014, cu 19 voturi
pentru.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Punctul 1 şi
punctul 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi-l propun pe domnul
consilier Enea Pavel Iulian preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de trei luni.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A.,
asupra unor suprafeţe de teren situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
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art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unor suprafeţe de
teren situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei
privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea
locuinţelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor
construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de către
Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
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şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii de
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de către Spitalul Municipal de Urgenţă
Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă constând în material lemnos pentru foc unor familii defavorizate
din municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
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Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea Comisiei economice.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
constând în material lemnos pentru foc unor familii defavorizate din municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă domnului Zamfir Costică, persoană cu handicap.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan - secretar, Tincu Liliana
Angela, Ilie Vasile şi Talpău Sorin Ciprian – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru, Cojocaru Florinel şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
domnului Zamfir Costică, persoană cu handicap, cu 19 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Informare privind modul de aducere la
îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Moineşti, adoptate în
anul 2013.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Materialul a fost depus la dosar. Pe scurt,
în anul 2013 s-au desfăşurat 12 şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare, au fost
adoptate 167 hotărâri, toate adoptate cu respectarea legii. S-a întocmit o statistică pe
domenii de activitate, se vede o activitate bogată a Consiliului local, iar cel mai
important este faptul că în cadrul procedurii de control al actelor administrative,
efectuată de Instituţia Prefectului nu s-au constatat nereguli sau hotărâri nelegale.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Parcarea de la fântâna Panovschi va avea
o trecere spre strada A.I.Cuza, pavată saua asfaltată?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Există în proiectul de amenajare o alee
betonată până aproape de linia ferată iar dincolo nu şi nici pe zona căii ferate pentru
că ar înseamna intervenţie în zona de protecţie. Deocamdată suntem în litigiu cu
CFR-ul, am mers la mediator pentru neemiterea la timp a avizului la Planul
Urbanistic General al municipiului. Vom vedea ce documentaţie trebuie să depunem
pentru a ne aviza o trecere de cale ferată în această zonă.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Ce scop va
avea acea parcare? Azi era Poliţia şi ARR-ul. Dacă este staţie de autobuz, nu trebuie
să staţioneze acolo.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem depusă la dosar cererea nr.
4263/17.02.2014 a d-nei Ladaru Daniela, administrator al S.C. Sildan S.R.L.
Moineşti, proprietara spaţiului comercial şi a terenului aferent situate în municipiul
Moineşti, strada Gării, f.n., prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de 47,20
mp teren adiacent terenului proprietate pentru extinderea spaţiului comercial. Dau
cuvântul domnului arhitect şef pentru a ne spune punctul dumnealui de vedere după
care Comisia de urbanism împreună cu un specialist din Executiv se va deplasa la
faţa locului pentru a-şi exprima punctul de vedere.
Domnul arhitect şef Ghervan Cătălin: Conform Planului Urbanistic
General al municipiului Moineşti trebuie întocmită o documentaţie P.U.D. în
vederea stabilirii parametrilor, indicilor pentru extinderea solicitată.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Am înţeles că această documentaţie
P.U.D. necesită o investiţie din partea solicitantului. Dacă o întocmeşte şi Consiliu
local nu o aprobă? Ar fi bine un aviz de principiu.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Au mai fost P.U.D.-uri pentru aprobare în
Consiliul local. După cum spuneam un aviz de principiu al Comisiei de urbanism
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împreună cu domnul arhitect pentru că în momentul în care se comandă o astfel de
documentaţie solicitantul să fie informat despre condiţiile ce trebuie îndeplinite.
Doamna consilier Ladaru Daniela: În momentul în care am solicitat
suprafaţa de teren respectivă, m-am limitat la condiţiile din teren şi am plecat de la
ceea ce ştiam că se poate construi într-un grad de ocupare de 100% a terenului. Am
înţeles că s-au mai modificat condiţiile. În cazul în care în urma întocmirii P.U.D.ului se constată diferenţe de suprafaţă a terenului la ceea ce am solicitat eu, atunci
care ar fi procedura? Trebuie să fac o nouă cerere?
Domnul arhitect şef Ghervan Cătălin: Dumneavoastră nu sunteţi proprietar
pe această suprafaţă de teren, nu putem discuta de un grad de ocupare, dvs. faceţi
extindere şi ceea ce se obţine prin P.U.D. care analizează zona, se stabileşte exact
cât ar trebui extinsă suprafaţa. Nu putem vorbi de un grad de ocupare de 100%, ar
însemna că se ocupă toată parcela deţinută de U.A.T. Moineşti, totul se stabileşte
prin P.U.D.-ul întocmit de specialişti.
Doamna consilier Ladaru Daniela: A extinderii clădirii propriuzise şi după
aceea se vede terenul care va fi concesionat.
Domnul arhitect şef Ghervan Cătălin: Dumneavoastră concesionaţi terenul
aferent spaţiului comercial.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Până le şedinţa viitoare trebuie
depus punctul de vedere al Comisiei de urbanism, după care se poate iniţia un
proiect de hotărâre.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dacă până la şedinţa viitoare vom avea un
raport de specialitate, vom iniţia un proiect de hotărâre.
Domnul consilier Busuioc Iulian: Propun să mergem azi, Comisia de
urbanism.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dacă vreţi să mergeţi este foarte bine,
punctul de vedere îl transmiteţi domnului arhitect şi domnului Florea care vor
merge cu dumneavoastră pe teren.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 25.02.2014, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER ENEA PAVEL IULIAN

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

