CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 31.01.2012, 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 31.01.2012.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 178/27.01.2012 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Răducanu Ion 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
şi presa.
Din partea presei participă un grup de ziarişti de la publicaţia „Atitudini”.
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 un singur punct pe ordinea de zi şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului Moineşti pe anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot ordinea de zi a şedinţei extraordinare de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 31.01.2012, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dau
cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Ioniţă Ghiorghe, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Ioniţă Ghiorghe – preşedinte, Busuioc Iulian – secretar, Nechifor
Neculai, Iscu Cristina Consuela, 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 unanimitate de voturi.
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 Ailincăi Vasile – membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Muraru Săndel, preşedintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Muraru Săndel – preşedinte, Zaharia Vasilică Silviu – secretar,
Ghineţ Dorel, Păsăroiu Dumitru, Botezatu Sorin, Bălan Gabriela Rodica şi Ivan
Stelian – 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: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Busuioc Iulian: Fac câteva precizări. În Monitorul Oficial
nr. 914/22.12.2011, art. 6, alin. 1 şi 2 este prevăzut ca în proiectul de buget, prioritar
să fie asigurată cofinanţarea proiectelor. După cum vedem, proiectul de buget este
făcut pentru lucrări noi. Am făcut un studiu şi consider benefică întâlnirea de astăzi
cu domnul primar. Pornim la acest proiect cu un deficit de 10316 mii lei. De ce vă
spun aceste lucruri, pentru că avem la venituri suma de 13816,56 mii lei din care la
transferuri pentru dezvoltare suma de 8064,5 mii lei, proiecte cu finanţare
nerambursabilă din fonduri europene, total 9502 mii lei, proiecte din bugetul local în
sumă de 8878 mii lei, rezultând un total de 18380 mii lei. De aici rezultă deficitul de
care spuneam de 10316 mii lei.
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, şef Serviciu Buget Contabilitate: Vă rog
să o luăm punctual, dvs. aţi înşiruit nişte cifre şi nu am înţeles. Întâi vorbim de
secţiunea de funcţionare, suma de 13816 mii lei reprezintă venituri ale acestei
secţiuni constituite din impozite şi taxe locale şi din chirii, concesiuni şi din chirii din
spaţiul locativ. Avem transferuri către secţiunea de dezvoltare de 5264, 5 mii lei,
suma de 2800 finanţări din excedentul anului precedent (soldul la 31.12.2011), după
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care sunt subvenţiile de la bugetul de stat în sumă de 8516 mii lei pentru acoperirea
TVA-ului cât şi pentru cofinanţarea de la bugetul de stat care se constituie tot în
venituri ale secţiunii de dezvoltare. Tot aici avem subvenţii de la UE în sumă de
13493 mii lei care, împreună cu sumele de mai sus, rezultă 30073,35 mii lei, ceea ce
înseamnă că nu se încheie secţiunea de dezvoltare a bugetului cu deficit.
Domnul consilier Busuioc Iulian: Atunci de ce trebuie să facem credit?
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, şef Serviciu Buget Contabilitate:
Ajungem la o altă discuţie. Proiectele cu finanţare europeană au o cofinanţare relativ
mică de 2%, undeva la 600 mii lei plus cheltuielile neeligibile care reprezintă tot
contribuţia noastră. Pentru bugetul municipiului Moineşti suma de 1000 mii lei
consider că este permisivă. Dar pentru derularea lor se începe procesul de achiziţie,
vin facturi pe care trebuie să le achităm în întregime nu numai 2%. După aceea
facem cererea de rambursare care are un anumit termen. Trebuie să însumăm toate
plăţile, facem solicitarea şi apoi vin banii, ceea ce înseamnă 3-4 luni până îi primim.
Noi trebuie să avem acum banii în cont, ori din 1000 mii lei ajunge foarte puţin să
plătim în condiţiile în care aţi văzut că proiectele sunt în sumă de 21195 mii lei. Ca
să le putem desfăşura trebuie să avem banii. Un credit ne-ar asigura finanţarea,
decontarea şi solicitarea. Nu facem credit ca să plătim partea Consiliului local, ci un
credit punte prin care să sigurăm plata facturilor, iar când primim banii îi dăm înapoi.
Doamna consilier Bălan Gabriela Rodica: Iniţial, această şedinţă de
aprobarea bugetului a fost programată pentru mâine, de ce nu am aşteptat întâi
răspunsul Consiliului Judeţean Bacău?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Astăzi a fost şedinţa Consililiului
Judeţean şi toate primăriile din judeţ au convocat şedinţele de Consiliu local astăzi la
ora 16,00 pentru a demara de mâine proccedurile şi a nu mai întârzia nici o zi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012, cu 17 voturi pentru.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Vă rog să mai rămâneţi pentru a
discuta despre o citaţie primită de la instanţa de judecată în urma depunerii unei
acţiuni de către lichidatorul judiciar al S.C. Prest Serv S.A. Moineşti. În şedinţa
trecută s-a aprobat încheierea unui contract de reprezentare juridică cu o firmă de
avocat pentru această cauză, care acum doreşte să stea de vorbă cu dvs., consilierii
locali.
Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Tincu Liliana Angela,
preşedinte de şedinţă, declară închisă şedinţa din 31.01.2012, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER TINCU LILIANA ANGELA
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