CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 06.03.2012, în şedinţa extraordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti

Secretarul Municipiului Moineşti, domnul jr. Catana Neculai, 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 06.03.2012.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 320/29.02.2012 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 14 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Ailincăi Vasile, Ivan Stelian şi Zaharia Vasilică
Silviu.
Având în vedere tematica de pe ordinea de zi, la şedinţă au fost invitaţi şi
participă directori şi şefi de servicii din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului.
Fiind şedinţă publică, sunt prezenţi în sală cetăţeni ai municipiului Moineşti şi
ziarişti, reprezentanţi ai presei locale şi judeţene.
Pentru buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al municipiului
Moineşti, potrivit art. 35 din Legea nr. 215/2001 şi Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local al municipiului Moineşti, trebuie ales un nou
preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni.
Comisia juridică a venit cu propunerea ca preşedinte de şedinţă pentru
următoarele trei luni, să fie domnul consilier Nechifor Neculai.
Dacă mai sunt alte propuneri?
Nemaifiind, supun la vot propunerea de mai sus.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă, pentru următoarele trei luni, să fie domnul
consilier Nechifor Neculai, cu 15 voturi pentru şi o abţinere.
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Domnul consilier Nechifor Neculai, 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. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 8.500.000 lei.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice
STRADA AURULUI NEGRU - REABILITARE STRADA MIHAI EMINESCU,
ÎNTRE STRADA GEORGE COŞBUC ŞI STRADA ATELIERELOR (DN2G) L=
1572,96 m, municipiul Moineşti, judeţul Bacău - faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor
tehnico-economici, proiect nr. 1/2012, proiectant S.C.S.A.S. VIAL PRO S.R.L.
Bacău.
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 unui teren în suprafaţă totală
de 54,73 mp în vederea executării şi întreţinerii ulterioare a lucrării „Reabilitare LEA
0,4kV PTA22 Moineşti, judeţul Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Domnul Secretar jr. Catana Neculai: Din motivele prezentate la şedinţele de
comisie Executivul propune introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre
pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moineşti nr.
69/26.05.2011 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 3.000.000 Euro, proiect analizat în Comisiile de specialitate şi
care a fost avizat favorabil de către acestea.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus menţionat.
Se aprobă, cu 16 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moineşti nr.
69/26.05.2011 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 3.000.000 Euro.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
ordinea de zi a şedinţei extraordinare de astăzi completată cu proiectul de hotărâre
sus menţionat.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 06.03.2012, cu 16 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 pentru abrogarea
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moineşti nr. 69/26.05.2011 privind
aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare
de 3.000.000 Euro.
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Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Ioniţă Ghiorghe – preşedinte, Busuioc Iulian – secretar, Nechifor
Neculai, Iscu Cristina Consuela şi Avătăji Neculai – 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 o abţinere (d-l consilier Busuioc
Iulian).
Domnul consilier Harşa Eugen Mihăiţă, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar,
Tincu Liliana, Spătaru Eugen, Manolache Ionică şi Răducanu Ion – 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 o abţinere (dl. consilier
Răducanu Ion).
Domnul consilier Muraru Săndel, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Muraru Săndel – preşedinte, Ghineţ Dorel, Păsăroiu Dumitru,
Botezatu Sorin şi Bălan Gabriela Rodica – 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 o abţinere (d-na consilier Bălan
Gabriela Rodica).
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Moineşti nr. 69/26.05.2011 privind aprobarea contractării şi garantării
unei finanţări rambursabile interne în valoare de 3.000.000 Euro, cu 13 voturi pentru
şi 3 abţineri (d-na consilier Băla Gabriela Rodica şi d-nii consilieri Busuioc Iulian şi
Răducanu Ion).
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de
8.500.000 lei.
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Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Ioniţă Ghiorghe – preşedinte, Busuioc Iulian – secretar, Nechifor
Neculai, Iscu Cristina Consuela şi Avătăji Neculai – 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 o abţinere (d-l consilier Busuioc
Iulian).
Domnul consilier Harşa Eugen Mihăiţă, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar,
Tincu Liliana, Spătaru Eugen, Manolache Ionică şi Răducanu Ion – 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 Muraru Săndel, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Muraru Săndel – preşedinte, Ghineţ Dorel, Păsăroiu Dumitru,
Botezatu Sorin şi Bălan Gabriela Rodica – 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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei
finanţări rambursabile interne în valoare de 8.500.000 lei, cu 15 voturi pentru şi o
abţinere (d-l consilier Busuioc Iulian).
Domnul consilier Busuioc Iulian: Mă abţin cu argumentele prezentate în
şedinţa de comisie.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico – economice STRADA AURULUI NEGRU - REABILITARE
STRADA MIHAI EMINESCU, ÎNTRE STRADA GEORGE COŞBUC ŞI STRADA
ATELIERELOR (DN2G) L= 1572,96 m, municipiul Moineşti, judeţul Bacău - faza:
D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 1/2012, proiectant
S.C.S.A.S. VIAL PRO S.R.L. Bacău.
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Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Rog pe domnul
Primar să ne prezinte proiectul.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este vorba despre strada M. Eminescu de la
intersecţia cu drumul naţional DN2G, pentru moineşteni zona spălătorie auto,
respectiv fostul restaurant „Drumeţii veseli” actual „Club M” şi până la intersecţia cu
strada G. Coşbuc, respectiv podul de pe râul Tazlăul Sărat, 1573 m de stradă care vor
fi reabilitaţi. Amintesc faptul că proiectul de reabilitare a fost început în anul 2007,
prin întocmirea unui Studiu de fezabilitate pentru obţinerea de fonduri europene dar,
din păcate, nu a obţinut finanţare. Am făcut demersuri la Consiliul Judeţean Bacău ca
printr-un contract de asociere să realizăm acest proiect. În şedinţa anterioară
Consiliul local a aprobat această asociere şi astăzi am venit spre aprobare cu
indicatorii tehnico-economici şi contractul de asociere. După aprobarea de către
Consiliul Judeţean a acestei documentaţii şi a contractului de asociere, urmează
semnarea contractului. Primăria Moineşti se angajează să susţină financiar această
investiţie prin realizarea documentaţiilor, respectiv proiectul tehnic şi obţinerea
avizelor necesare pentru această investiţie, Consiliul Judeţean Bacău participă cu
80% din valoarea lucrărilor de execuţie. Valoarea totală a proiectului este de
3.413.800 lei cu TVA. Sperăm ca în primăvara acestui an să demarăm lucrările a. î.
până în vară să avem strada refăcută. După refacarea carosabilului vor urma şi
celelalte lucrări de infrastructură, spaţiul verde aferent, lucrările de canalizare şi
aducţiune de apă potabilă. Şi aceste lucrări sunt în faza de licitaţie la Consiliul
Judeţean.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Doresc să vă
spun că am început activitatea în anul 1971 cu această lucrare şi o închei tot cu ea.
Lucrările au început în luna august 1971, ar putea să vă confirme dl. Marchidan, şi sau terminat în ianuarie 1972. Mă bucur că se reface pentru că o lucrare din beton are
termen de garanţie 20 de ani şi ea are 41 de ani. Lucrările de întreţinere nu s-au făcut
la timp.
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiei economice şi Comisiei de urbanism pentru a
prezenta rapoartele.
Domnul consilier Harşa Eugen Mihăiţă, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin – preşedinte, Harşa Eugen Mihăiţă – secretar,
Tincu Liliana, Spătaru Eugen, Manolache Ionică şi Răducanu Ion – 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 Muraru Săndel, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Muraru Săndel – preşedinte, Ghineţ Dorel, Păsăroiu Dumitru,
Botezatu Sorin şi Bălan Gabriela Rodica – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
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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 Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice STRADA AURULUI NEGRU - REABILITARE STRADA MIHAI
EMINESCU, ÎNTRE STRADA GEORGE COŞBUC ŞI STRADA ATELIERELOR
(DN2G) L= 1572,96 m, municipiul Moineşti, judeţul Bacău - faza: D.A.L.I. şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 1/2012, proiectant S.C.S.A.S. VIAL PRO
S.R.L. Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 5 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
unui teren în suprafaţă totală de 54,73 mp în vederea executării şi întreţinerii
ulterioare a lucrării „Reabilitare LEA 0,4kV PTA22 Moineşti, judeţul Bacău”.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Manolache Ionică: Din câte îmi amintesc am mai aprobat
către E-ON Moldova Distribuţie S.A. dreptul de uz şi servitute pentru un alt post de
transformare. Solicit Executivului, ca după aprobarea acestui proiect de hotărâre,
prin adresa de înaintare să le cerem să nu mai dureze atât de mult timp execuţia
lucrărilor, pentru că am mai aprobat pentru zona Hangani şi alte zone, dar nu s-au
grăbit să execute lucrările pentru care au solicitat avizul.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: În ultimii patru ani precizez că E-ON
Moldova Distribuţie S.A. a executat lucrări de intervenţie importante pe raza
municipiului Moineşti. Amintesc zona Lucăceşti unde a fost problema cu tensiunea
şi s-a încheiat lucrarea anul trecut, a mai fost o reabilutare pe stăzile Păcii şi
Progresului şi punctul de transformare de pe strada Spiru Haret. Mai este de lucru în
zana Hangani pe strada M. Kogălniceanu, 1 Mai; pe strada Avram Iancu s-a lucrat,
dar de menţionat este faptul că acum s-a îmbunătăţit nivelul de tensiune, nu s-au
înlocuit stâlpii, dar s-a ridicat nivelul de tensiune din post şi acum corespunde
standardelor. Mai avem str. M. Eminescu în capăt cu strada Păcurari. Anul acest am
predat linia de tensiune de la Staţia de sortare către E-ON pentru ca societatea să
poată da o soluţie pentru montarea unui transformator. Cam acestea sunt problemele,
în rest majoritatea s-au rezolvat.
Domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
comisiei de urbanism pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Muraru Săndel, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Muraru Săndel – preşedinte, Ghineţ Dorel, Păsăroiu Dumitru,
Botezatu Sorin şi Bălan Gabriela Rodica – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
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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 Nechifor Neculai, 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 unui teren în suprafaţă
totală de 54,73 mp în vederea executării şi întreţinerii ulterioare a lucrării
„Reabilitare LEA 0,4kV PTA22 Moineşti, judeţul Bacău”, cu 16 voturi pentru.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Nechifor Neculai, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 06.03.2012, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER NECHIFOR NECULAI

Red. Ch.N./1 ex.

SECRETAR,
JR. CATANA NECULAI

