CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 28.10.2015, 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 „2” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 28.10.2015.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1585/21.10.2015 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi toți 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 şi reprezentanţi mass-media.
La ședință participă un grup de elevi însoțiți de cadre didactice de la Școala
Gimanzială ”Alexandru Sever” Moinești.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 22.09.2015 și procesul-verbal al ședinței
extraordinare din 14.10.2015 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 comisii 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 22.09.2015.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 22.09.2015, cu 19 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 14.10.2015.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 14.10.2015, cu 19
voturi pentru.
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Doamna consilier Tincu Liliana Angela, 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 22.09.2015.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
14.10.2015.
3. Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul
municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului
Moineşti la data de 30.09.2015.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
Moinești nr. 131 din 25.10.2012.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind autentificarea Contractului de vânzarecumpărare nr. 12034 din 02.08.2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului
Moinești și domnul Bîcu Maricel.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al
municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren situat în municipiul Moineşti, str.
Călimani, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și
servitute către E-ON Distribuție România S.A. asupra unui teren situat în
municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local Moinești nr. 3 din 18.01.2011.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Diverse.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, 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 28.10.2015, cu 19 voturi
pentru.
Punctele 1 și 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
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Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru
anul 2016.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, 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, 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 4 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. consilier
Ilie Vasile), cu următorul amendament: valoarea chiriei terenului de la „poziţia
parcare auto acoperită (copertină)” să fie 20 lei/mp/an.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, 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 Sandu Teodor, președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, 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 5 voturi pentru şi 2 abțineri (domnii consilieri
Irimia Dumitru și Busuioc Iulian), cu următorul amendament: valoarea chiriei
terenului de la „poziţia parcare auto acoperită (copertină)” să fie 20 lei/mp/an.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de Comisia juridică și Comisia
de Urbanism.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2016, cu 16 voturi
pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Ilie Vasile) și 2 abțineri (domnii consilieri
Irimia Dumitru și Busuioc Iulian).
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Domnul consilier Ilie Vasile: Vreau să justific votul meu. Sunt de acord cu
impozitele propuse pentru că nu au crescut față de anul trecut, dar datorită
intervenției domnului primar care ne-a informat că aceste copertine se vor desiința,
consider că nu mai are rost acest amendament.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor municipiului Moineşti la data de 30.09.2015.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, 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, 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, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, 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 Sandu Teodor, președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, 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 30.09.2015, cu 19 voturi pentru.

5

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, 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, 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, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Sandu Teodor, președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre completat cu propunerea de suplimentare cu suma de 7000
lei la poziția ”Dotări independente – Decorațiuni de iarnă” din Lista de investiții.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 131 din 25.10.2012.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, 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 Sandu Teodor, președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local Moinești nr. 131 din 25.10.2012, cu 19 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind autentificarea
Contractului de vânzare-cumpărare nr. 12034 din 02.08.2004 încheiat între
Consiliul Local al Municipiului Moinești și domnul Bîcu Maricel.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, 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, 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.
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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, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, 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 Sandu Teodor, președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind autentificarea Contractului de
vânzare-cumpărare nr. 12034 din 02.08.2004 încheiat între Consiliul Local al
Municipiului Moinești și domnul Bîcu Maricel, cu 19 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren
situat în municipiul Moineşti, str. Călimani, judeţul Bacău.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, 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, 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, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr.
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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 Sandu Teodor, președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren situat în municipiul
Moineşti, str. Călimani, judeţul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E-ON Distribuție România S.A.
asupra unui teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, 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, 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, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză
şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Sandu Teodor, președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, 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 și servitute către E-ON Distribuție România S.A. asupra unui teren situat în
municipiul Moinești, județul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 3 din 18.01.2011.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, 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, 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, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, 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 Sandu Teodor, președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, 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
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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 Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local Moinești nr. 3 din 18.01.2011, cu 19 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Conducerea Școlii Gimnaziale ”Tristan
Tzara” vă roagă să interveniți pentru repararea acoperișului sălii de sport.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Problema ne-a fost sesizată de la începutul
anului școlar. Plăcile de pe acoperiș nu au fost montate corect, au mai fost
intervenții la acest acoperiș, le-am lipit cu o bandă adezivă și am cerut părerea unui
specialist în stucturi metalice pentru o soluție tehnică. Vom face ceea ce am făcut și
până acum, vom lipi acea bandă adezivă, dar după o vară călduroasă așa cum a fost
anul acesta, s-a dezlipit. Problema este mai veche din 2008 - 2009 și an de an
revine.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Referitor la cei care fac antrenament la
tenis la Școala Gimnazială ”George Enescu”. Avem un copil foarte bun, la categoria
de vârstă până la 10 ani din totalul pe țară de 3000 este pe locul 50 și mai are turnee
de efectuat. Există o mare problemă datorită divergențelor dintre copii și antrenor,
nu știu ce se întâmplă exact, dar avem copii valoroși și ar trebui să ne mobilizăm și
să-i spijinim.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Posibilitatea antrenării lotului de tenis de la
Comănești în sălile de sport din Moinești este reglementată de Codul fiscal.
Închirierea acestor spații se face prin contract încheiat între unitatea de învățământ
care deține sala și respectivul solicitant, indiferent cine este cu virarea a 50% din
sumă către bugetul local plus taxa pe clădiri. Cu dl. profesor Cătălin Popa suntem în
litigiu pentru că nu m-a ascultat cu toate că i-am spus de nenumărate ori că
demersurile pentru copiii din Moinești să le facă prin Clubul Sportiv Municipal al
Consiliului Local Moinești pentru punerea la dispoziție a sălii cu titlu gratuit. O
instituție de învățământ din Moinești nu percepe taxă Clubului Sportiv public și în
felul acesta scapă de plată și de procesul aflat pe rolul Instanței de judecată. În anul
2012 Camera de Conturi Bacău i-a calculat d-lui Cătălin Popa toate accesoriile
referitoare la impozitul pe clădiri și școlilor 50% din valoarea taxei de închiriere
care nu ne-a fost virată, pentru faptul că nu m-au ascultat. Le-am spus că toate
activitățile sportive din municipiul Moinești să se facă în cadrul acesti club sportiv
pe care-l finanțați dumneavoastră. În continuare dl. Popa nu înțelege. Am discutat și
problema legată de tenis de câmp. În prezent am identificat două persoane din
municipiul Moinești care sunt interesate să fie antrenori: unul este dl. Macovei și
celălalt este dl. Coican – masterand în sport care a lucrat în domeniu și și-a exprimat
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intenția de a veni acasă la Moinești. Eu le-am solicitat să vină cu un plan, în cadrul
Clubului Sportiv Municipal, am vorbit și în numele dumneavoastră și încerc să vă
conving de necesitatea construirii a două terenuri de tenis de câmp pe zgură pentru
că numai astfel putem intra în competițiile din cadrul Federației Române de Tenis.
Sperăm să rezolvăm această problemă chiar la anul. Ca amplasare a terenurilor, am
avut o discuție referitoare la terenul de la Școla 3 Lucăcești sat – în curtea școlii,
mai este terenul de la Stomatologie care poate fi amenajat pe material sintetic,
terenul de la ștrand de fapt sunt două terenuri acoperite; nu am renunțat la proiectul
de amenajare a ștrandului, am depus documentația în 2014 pentru finanțare și
sperăm la o rezolvare. La stadion, în locul unde amplasăm scena este un teren
generos pe care-l putem amenaja.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Ei nu știu ce au de făcut, cum putem să-i
ajutăm?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Să se adreseze Clubului Sportiv, d-lui
președinte Hîrlea, solicită spațiu de antrenament în sala pe care o doresc.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Am participat la ședința Consiliului de
administrație, această cerere există, dl. Hîrlea a înaintat-o în numele Clubului
Sportiv către Școala Gimnazială ”George Enescu”. Inițial a fost adresată și Liceului
”Spiru Hartet”. Cererea a fost respinsă în Consiliul de administrație.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: De ce, cine a votat împotrivă?!
Doamna consilier Ladaru Daniela: Toți membrii, incluv eu. De regulă așa
se procedează, nu știu cum este la alte școli.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Votul este liber, dar vă reamintesc că
sunteți reprezentanții Consiliului local în Consiliul de administrație și politica
managerială pe care o facem noi aici trebuie să o transferăm din Consiliul local în
Consiliile de administrației ale școlilor. Nu putem avea aici argumente și o poziție și
dincolo să ne schimbăm radical opinia.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Vorbesc de ședința Consiliului de
administrație de la Școala ”George Enescu”, convocarea se face târziu, primim
mesaj după ora 20,00 că a doua zi este ședința consiliului de administrație. Nu ni se
aduce la cunoștință ordinea de zi decât la ședință.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Doamna consilier, există cadru legal
privind convocarea ședințelor Consiliului de administrație. Am cerut
reprezentanților primarului în consiliile de administrație care mi-au sesizat aceste
anomalii, să solicite în prima ședință respectarea legii privind convocarea și
comunicarea ordinii de zi.
Doamna consilier Chirea Mihaela: Au solicitat, s-a rezolvat, primim pe
mail ordinea de zi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă cer să nu vă lăsați tratați decât cu
respect, sunteți reprezentanții Consiliului local. Consiliul local asigură sumele
necesare pentru investiții la școli și am sentimentul că, cu excepțiile de rigoare, în
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multe Consilii de administrație sunteți tratați ”și alții”, iar Consiliul de administrație
al școlii este o masă de manevră a directorului, a secretarului, a nu știu cui. Vă rog
să nu fie așa și să aveți puncte de vedere. Nu cred că ar fi rău să faceți niște
prezentări Consiliului local cu ceea ce s-a discutat, cu problemele ridicate.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Sunt
reprezentanții primarului care transmit procesul-verbal și celelalte și considerăm că
sunteți informat.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: De multe ori nu. Vă recomand să citiți
ordinea de zi, așa cum procedați și la Consiliul local.
Doamna consilier Ladaru Daniela: De multe ori ni se prezintă punctul de
vedere în ședință.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Eu am lipsit de la ședința Consiliului de
administrație de care spune doamna consilier Ladaru. Ședința a fost convocată la
ora 15,00, ca de bicei, oră la care eu nu pot să particip.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu toți reprezentanții mei mă informează,
am câțiva care îmi transmit prin SMS ordinea de zi și ceea ce s-a votat, ceea ce nu sa votat. Sunteți majoritari în Consiliul de administrație: 2 reprezentanți ai
Consiliului local, 1 al primarului, 2 reprezentanți ai părinților.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Reprezentanții părinților de regulă sunt
tot cadre didactice la unitatea școlară.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Nu poate fi cadru didactic și reprezentant
al părinților.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Trebuie respectată legea, vine cineva,
constată o incompatibilitate și anulează toate hotărârile luate în Consiliul de
administrație, vă dați seama ce se poate întâmpla? Trebuie mare atenție.
Pe domnul Hîrlea îl rog să vină la mine cu toate solicitările și să mă
informeze când și unde le depune. Eu vă voi informa ca să știți ce votați.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Inițial cererea la Școala ”George
Enescu” a fost aprobată, ca să revină în ședința consiliului de administrație care a
respins-o. O opțiune ar fi pentru sâmbătă și duminică, dar motivează că nu se poate,
că strică sala.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Noi sperăm să câștigăm concursul de
care v-am informat la ședința comisiilor, trebuie să facem un plan de investiții
pentru că sunt bani mulți, 40 mii euro, vrem să amenajăm la Școala ”Alexandru
Sever” și un teren de tenis de câmp.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vreau să vă informez că am participat la
două întâlniri înafara țării. Prima a fost la Salzburg la Conferința a X-a aniversară a
Institutului de Politici Regionale care s-a desfășurat pe durata a trei zile. Vorbitorii
au fost de la cel mai înalt nivel: comisari europeni, miniștii din Guvernul Austriei și
reprezentanți locali, respectiv Primarul orașului, președintele Landului, cât și
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reprezentanți din alte țări. S-au purtat discuții foarte interesante, important este
faptul că am fost prezenți, noi municipiul Moinești, în acest grup de lucru
beneficiind de informații, de suport din partea acestui ONG, de anumite oportunități
ca tineri din Moinești, dacă doresc, pot să facă practică câteva săptămâni la acest
institut, deci este o deschidere. Conider că a fost o întâlnire foarte utilă. De
asemenea, am participat la Bruxelles la Zilele deschise ale Parlamentului European,
au fost foarte multe întâlniri în curs de câteva zile, de luni până joi, zeci de întâlniri
pe grupuri de lucru, la una dintre ele organizată de ADR Nord-Est am participat și
eu. A fost o dezbatere în principal pe viziunea legată de noua perioadă de finanțare
2016-2020. Am luat cuvântul în plen și am cerut suport pe Convenția Primarilor
pentru a primi finanțări pentru proiectele pe care noi le depunem de eficientizare
energetică. Sunt proiecte de infrastructură mari de peste 50 mii euro și vrem să
avem posibilitatea ca un grup de UAT-uri să le depunem direct la Bruxelles. A fost
o vizită de o zi. Vreau să vă informez că joi la Gala administrației publice
desășurată la Brașov am primit premiul de excelență pentru cea mai mare sumă
investită pe activitatea de apă și canalizare într-o comunitate înafară de cea
reședință de județ. Le-am explicat cât de greu derulăm acest proiect și am spus că
sunt îngrijorat că nu se va termina și că există unele discuții legate de cine va
răspunde. Tot în această perioadă colegi de la Biroul Proiecte au participat la o
întâlnire cu reprezentanți de la Banca Mondială pe tema viziunii Băncii asupra
noilor linii de finanțare și corelarea lor. Vineri am participat la Piatra Neamt la o
întâlnire mixtă PNDL, cu Banca Mondială și cu autorități locale. Luni și marți am
fost la București unde am participat la două conferințe, una privind Strategia
anticorupție la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrația Publică.
Vor apare ghiduri în ceea ce privește această problemă actuală. De semenea, am
avut întâlniri pentru proiectul privind dezvoltarea durabilă integrată, pe proiectele
comune, așa cum trebuie abordată, ce trebuie să conțină portofoliul de proiecte, de
unde se pleacă: de la finanțare la nevoie sau de la nevoie la finanțare. Sunt întâlniri
utile. Săptămâna viitoare va începe recensământul în municipiul Moinești, o să
vedeți oameni care vor număra mașini, vor opri mașini, vor solicita completarea un
chestionar tocmai pentru a vedea dacă proiectele pe care noi le propunem sunt cele
necesare Moinești-ului. Am primit recomandările medicale pentru două din
izvoarele din Parcul Băi. Celelalte două, unul este infestat, iar la cel de-al doilea
analizele eu ieșit la limită și nu au făcut recomandări medicale. Vom repeta aceste
analize. Toate izvoarele trebuie protejate de o anumită arie de protecție sanitară
obligatorie care va fi instituită pentru ca să nu ne mai lovim de această problemă.
Astăzi a venit la Moinești o echipă de la Institutul Național de Cercetare și
Dezvoltare în Turism, ne apropiem de finalizarea documentației pentru atestarea
municipiului Moinești ca stațiune. Sperăm ca în luna următoare să depunem această
documentație pentru aprobare. În încheiere vreau să vă rog, pentru că există o
invitație a orașului Cantemir pentru data de 8 noiembrie când la ei se sărbătorește
”Sfântul Dumitru”, să dați curs acestei invitații. Îl rog pe domnul Viceprimar să
reprezinte conducerea primăriei, dacă și dvs. doriți, încă trei persoane pot participa.
Sâmbătă seara se pleacă pentru că duminică la ora 9 încep festivitățile. Întoarcerea
este duminică seara.
Domnul Costea Viorel, șef Birou C.T.A.P.M.A.: O delegație de 30 cadre
didactice din orașul Cantemir și Raionul Cantemir vor face o vizită joi și vineri pe
grupuri de lucru la toate școlile gimnaziale inclusiv la Clubul Elevilor. Vineri la ora
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16,00 avem pregătit un minispectacol și un film despra viața lui Nicu Enea, la care
vă invităm să participați.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Spitalul Municipal de Urgență Moinești
prin adresa nr. 37616/27.10.2015 solicită modificarea structurii de paturi, cu
încadrarea în același numeric aprobat, pentru trei compartimente de recuperare
medicală: Compartiment de îngrijiri paliative, Compartiment de recuparere
medicală - respiratorie și Compartiment de recuperare medicală - ortopedie și
traumatologie, câte 5 paturi fiecare. Am avut o discuție cu domnul doctor Hiru care
coordonează Biroul de Mangement Sanitar și vreau să port o discuție și cu domnul
director al spitalului. Este clar că pentru fiecare compartiment trebuie medici
specialiști. Legat de Compartimentul de îngrijiri paliative, în prezent noi nu avem
medic specialist, dar aceste servicii le fac și la Complexul de Servicii Sociale, fără a
primi bani de la Casa de Asigurări de Sănătate. În general, aceste servicii de
recuperare și de îngrijiri sunt unele dintre cele mai bine plătite din cadrul serviciilor
medicale. Ne gândim ca în cadrul Complexului de Servicii Sociale să avem un
astfel de compartiment și o relație contractuală cu C.A.S. Bacău. În perioada
următoare mă voi documenta dacă există cadru legal, cheltuielile Complexului de
Servicii Sociale vor ajunge la 1 milion de lei anul acesta, poate și peste în condițiile
în care am început activitatea în luna martie. Această cheltuială este mare și va
trebui să găsim soluții de finanțare. Am aprobat impozitele și taxele locale, nu au
crescut față de anul trecut, dar cheltuielile cresc, ori balanța trebuie să se închidă, să
cheltuim atât cât încasăm, este necesar să atragem fonduri. Referitor la
compartimentele de recuperare, după cum știți de când am pormit demersurile cu
baza de tratament, am gândit un centru de recuperare tocmai pentru a putea intra
într-o relație contractuală cu C.A.S. pentru finanțare. Aceste servicii se fac cu
succes la Hotelul Măgura din Tg. Ocna.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Trebuie să
avem medic specialist angajat.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Discutam cu domnul dr. Hiru dacă ar trebui
să dăm aviz condiționat, nu am nimic împotrivă să se înființeze aceste
compartimente în cadrul spitalului, dar în momentul în care vom avea hotelul și
baza de tratament, aceste servicii trebuie să se desfășoare acolo. Săptămâna trecută
ne-a vizitat și directorul Institutului de Medicină Sportivă, am mers și i-am arătat
hotelul cu baza de tratament și vreau să vă spun că mi-a mai dat un pic de curaj și
optimism pentru ceea ce avem de făcut.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Se creionează bugetul pe 2016. În vară
când am aprobat Statutul municipiului ați afirmat că veți schimba ordinea
prioritizării și învățământul va veni mai în față.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sper să nu fim nevoiți să avem această
abordare pe bugetul local și până atunci să apară ghidurile ca să aplicăm proiecte
pentru finanțare iar în bugetul local să prindem cofinanțările la momentul respectiv.
Vă rog să aveți în continuare aceeași abordare, m-ați ascultat și vă mulțumesc că ați
înțeles, unii dintre dumneavoastră, unii mai puțin. Vă rog să aveți răbdare. Știți când
am făcut primul proiect pentru Școala ”Alexandru Sever”, l-am găsit întocmit în
2008 și apoi l-am refăcut și a ieși ceea ce se vede.
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Doamna consilier Ladaru Daniela: Până la demararea proiectelor de
reabilitare a școlilor, centrala nu ar trebui să pornească?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, am fost sesizat azi de domnul doctor
Hiru că la Căminul Colegiului Tehnic ”Grigore Cobălcescu” o dată pe săptămână
este apă caldă. În ce secol trăim? Domnule Costea, te rog să faci adresă către toate
unitățile de învățământ să-și gestioneze resursele și să asigure condiții optime pentru
locuire, hrănire, învățare.
Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Tincu Liliana Angela,
preşedinte de şedinţă, declară închisă şedinţa din 28.10.2015, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER TINCU LILIANA ANGELA

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

