CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 22.02.2012, în şedinţa ordinară 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 „1” din Legea
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au
fost convocaţi prin notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 22.02.2012.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 232/15.02.2012 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipseşte motivat domnul consilier Avătăji Neculai.
Având în vedere tematica de pe ordinea de zi, la şedinţă participă directori,
şefi de servicii şi birouri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi presa.
Din partea presei participă un grup de ziarişti de la publicaţia „7 Zile din 7” şi
„Atitudini”.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal
al şedinţei ordinare din 26.01.2012 şi procesul-verbal al şedinţei extraordinare din
31.01.2012 au fost afişate pe pagina web www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi au
fost puse la dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi lecturate în cadrul
şedinţelor de comisie şi rezolvate cu obiecţiunile respective 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 26.01.2012.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 26.01.2012, cu 18 voturi
pentru.
Supun la vot procesul-verbal de la şedinţa extraordinară din data de
31.01.2012.
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Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 31.01.3012, cu
18 voturi pentru.
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 26.01.2012.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
31.01.2012.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de măsuri ce vizează
îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti
pentru anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului de implicare a
cetăţenilor în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea
teritoriului şi a planurilor de dezvoltare locală”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul
de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate de către S.C.
TRASMAR S.R.L. Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri
pentru persoanele care au efectuat lucrări de reabilitare termică, în condiţiile
Ordonanţei Guvernului României nr. 30/2011.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea funcţionarilor din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului municipiului Moineşti cărora le revine sarcina înscrierii
datelor în registrul agricol pentru anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. 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, ce vor rămâne vacante pe perioada exploatării
acestora în regim de închiriere, valabilă în anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii,
Numărului de personal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului
Public de Asistenţă Socială Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii a
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi a serviciilor publice
subordonate Consiliului Local al municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local al municipiului Moineşti nr. 154/14.12.2011 privind acordarea unui sprijin
material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de
alimente şi medicamente pentru persoanele din municipiul Moineşti, conform
procedurii aprobate de Consiliul local.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2012.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de hotărâre privind preluarea de la S.C. Compania Naţională de
Investiţii S.A. a imobilului transmis în folosinţă gratuită „Clădire Sală de Sport –
Şcoala cu clasele I-VIII George Enescu” şi a terenului aferent în suprafaţă de 659
mp, situat pe str. Schelei, nr. 1, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al
municipiului Moineşti a spaţiului situat în strada Vasile Alecsandri, nr. 22 (subsol),
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Diverse:
* Informare privind competenţele de acordare a înlesnirilor la plata restanţelor
la impozitele locale.
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 ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 22.02.2012, cu 18 voturi
pentru.
Punctele 1 şi 2 sau fost parcurse, se trece la următorul punct de pe ordinea de
zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi
înfrumuseţare a municipiului Moineşti pentru anul 2012.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: 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 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, Ailincăi Vasile 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
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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 6 voturi pentru şi o abţinere (dl. consilier Ailincăi
Vasile).
Domnul consilier Zaharia Vasilică Silviu, secretarul 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 6 voturi pentru şi o abţinere (dl. consilier
Botezatul Sorin).
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Pentru că la şedinţa de comisie nu mi-a
răspuns nimeni la întrebare, iar dl. Primar a ajuns mai târziu, mă văd nevoit să-l
întreb pe dumnealui. Cât credeţi că din acest program se va realiza în anul 2012 şi
dacă puteţi să ne spuneţi ceva şi despre lucrările de canalizare din cartierele Văsâieşti
şi Hangani.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: La prima întrebare răspunsul este 100%,
proiectul de hotărâre odată ce devine hotărâre este lege pentru Executiv. Vom analiza
şi vom vedea cât din el vom reuşi să facem. Noi ne propunem să-l implementăm
integral.
Referitor la a doua întrebare, am răspuns şi domnului consilier Manolache care
a ridicat problema apei în cartierul Văsâieşti, A.D.I.B. ne-a anunţat că în primăvara
acestui an va demara lucrările de extindere şi reabilitare pe master planul de apă şi
canalizare în municipiul Moineşti. Aşteptăm de la ei date concrete. Sesizez în ultima
perioadă un schimb mult mai des de corespondenţă, la câteva zile, cu privire la
situaţiile efective din teren cu lucrările pe care le doresc să le înceapă, eu cred că se
va întâmpla acest lucru.
Domnul consilier Manolache Ionică: Vin cu o propunere, în parcul Băi sau
în alt parc să se amenajeze locuri de întreţinere fizică, am văzut în mai multe oraşe,
cetăţeanul de rând în loc să se ducă să plătească la o sală de sport, merge în parc şi
face mişcare. La noi nu se pot amenaja?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sunt spaţii de agrement pentru persoane în
vârstă. Noi dorim în primul rând să implementăm aceste proiecte la care muncim de
câţiva ani. Aşa cum spunea şi dl Viceprimar, am transmis din luna septembrie prima
documentaţie în SEAP la licitaţie şi acum ne-au respins-o pentru nişte argumente
puerile. În continuu găsesc câte ceva, inventează tot felul de motive, fără a fi o regulă
pentru toţi, dar la unii se aprobă, la alţii nu.
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Domnul consilier Răducanu Ion: Am văzut în material la primul punct
consolidări de maluri, decolmatări albii, amenajări de diguri pentru protecţie şi la
pârâuri amenajate propus Tazlău Sărat care nici nu produce inundaţii în municipiul
Moineşti. După cum ştiţi Urminişul şi pârăul Hangani produc inundaţii. Cred că
trebuie rectificat, pe viitor să fim mai atenţi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului de măsuri ce
vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului
Moineşti pentru anul 2012, cu 18 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea
„Regulamentului de implicare a cetăţenilor în elaborarea şi revizuirea planurilor de
urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planurilor de dezvoltare locală”.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: 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 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, Ailincăi Vasile 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 Zaharia Vasilică Silviu, secretarul 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.
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Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâreîn forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului de
implicare a cetăţenilor în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi
amenajarea teritoriului şi a planurilor de dezvoltare locală”, cu 18 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate efectuate de către S.C. TRASMAR S.R.L. Moineşti.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dau
cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei economice 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 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, Ailincăi Vasile 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru
serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate de către
S.C. TRASMAR S.R.L. Moineşti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii
la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele care au efectuat lucrări de
reabilitare termică, în condiţiile Ordonanţei Guvernului României nr. 30/2011.
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
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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, Ailincăi Vasile 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitului
pe clădiri pentru persoanele care au efectuat lucrări de reabilitare termică, în
condiţiile Ordonanţei Guvernului României nr. 30/2011, cu 18 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea
funcţionarilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Moineşti cărora le revine sarcina înscrierii datelor în registrul agricol pentru anul
2012.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dau
cuvântul Comisiei juridice pentru a prezenta raportul.
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 unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind desemnarea funcţionarilor din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti cărora le revine sarcina
înscrierii datelor în registrul agricol pentru anul 2012, cu 18 voturi pentru.
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Punctul 8 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, ce vor
rămâne vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere, valabilă în
anul 2012.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: 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, 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, Ailincăi Vasile 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 Zaharia Vasilică Silviu, secretarul 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.
Nefiind, 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, ce vor rămâne vacante pe perioada
exploatării acestora în regim de închiriere, valabilă în anul 2012, cu 18 voturi pentru.
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Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei, Statului de funcţii, Numărului de personal şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Moineşti, judeţul
Bacău.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dau
cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei economice 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 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, Ailincăi Vasile 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii, Numărului de personal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului Public de Asistenţă Socială Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti şi a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al
municipiului Moineşti.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dau
cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei economice 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, 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.
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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, Ailincăi Vasile 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de
funcţii a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi a serviciilor
publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moineşti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moineşti nr.
154/14.12.2011 privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale
în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente şi medicamente pentru
persoanele din municipiul Moineşti, conform procedurii aprobate de Consiliul local.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: 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 unanimitate de voturi.
Domnul consilier Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu Liliana, Manolache Ionică,
Spătaru Eugen 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 6 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. consilier
Răducanu Ion).
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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 Răducanu Ion: Însist, aşa cum am propus şi în şedinţa
comisiei, ca aceste tichete să fie distribuite şi celor care beneficiază de ajutor social.
Nu mă mulţumeşte răspunsul primit, este vorba de aprox. 50 mii lei. Proiectul este în
regulă, dar sunt şi unele anomalii ca să le spun aşa. Eu, de exemplu, voi beneficia de
aceste tichete prin soţia mea. Se poate modifica dacă se doreşte şi dacă dvs. veţi vota
altfel.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Mă surprinde insistenţa dvs. V-am răspuns
că nu este o sumă împortantă raportată la bugetul local. Important este să o
identificăm şi să o avem în buget. Vă rog să mă credeţi că vom face toate eforturile,
împreună cu Direcţia economică, să identificăm această sumă şi să completăm. Suma
de 50 mii lei trebuie să vină din nişte excedente, de exemplu la capitolul chirii pe
maşini, să încasăm mai mult decât am previzionat în buget până la 31.03.2012, sau să
reuşim să valorificăm ceva, am scos la vânzare centrala de la unicat, poate apare şi
altceva.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Moineşti nr. 154/14.12.2011 privind acordarea
unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea
achiziţionării de alimente şi medicamente pentru persoanele din municipiul Moineşti,
conform procedurii aprobate de Consiliul local, cu 17 voturi pentru şi 1 vot împotrivă
(dl. consilier Răducanu Ion).
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării 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.
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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Harşa Eugen, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Harşa Eugen Mihăiţă – secretar, Tincu Liliana, Manolache Ionică,
Spătaru Eugen 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 6 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. consilier
Răducanu Ion).
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 Muraru Săndel, preşedintele Comisiei de urbanism: Vin
cu propunerea ca în Lista de investiţii să fie cuprinsă şi reabilitarea străzii Nicu Enea.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, 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 al municipiului Moineşti pe anul 2012, cu 18 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind preluarea de la
S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A. a imobilului transmis în folosinţă gratuită
„Clădire Sală de Sport – Şcoala cu clasele I-VIII George Enescu” şi a terenului
aferent în suprafaţă de 659 mp, situat pe str. Schelei, nr. 1, municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dau
cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei de urbanism 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.
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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.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind preluarea de la S.C. Compania
Naţională de Investiţii S.A. a imobilului transmis în folosinţă gratuită „Clădire Sală
de Sport – Şcoala cu clasele I-VIII George Enescu” şi a terenului aferent în suprafaţă
de 659 mp, situat pe str. Schelei, nr. 1, municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 18
voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului Moineşti a spaţiului situat în strada
Vasile Alecsandri, nr. 22 (subsol), municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Dau
cuvântul Comisiei juridice şi Comisiei de urbanism 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 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.
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Doamna consilier Tincu Liliana Angela, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului Moineşti a spaţiului situat în strada Vasile Alecsandri, nr. 22
(subsol), municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Informare privind competenţele de acordare a înlesnirilor la plata
restanţelor la impozitele locale.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: După cum ştiţi a apărut o Ordonanţă de
Urgenţă, dl. director Cehan Bogdan ne poate da mai multe relaţii.
Domnul ing. Cehan Bogdan, director S.P.A.S. Moineşti: Potrivit prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă nr. 124/2011, beneficiariii de ajutor social şi de alocaţii de
susţinere a familiei, care au restanţe la impozite pe anul 2011, nu pot beneficia de
aceste drepturi în anul 2012 până nu le achită şi se suspendă plata acestor drepturi
începând cu data de 1 februarie pe o perioadă de 5 luni. Dacă le achită, vor primi din
urmă toate sumele cuvenite.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Important de ştiut este faptul că sunt 42 de
persoane beneficiare de venit minim garantat care au debite restante.
Domnul ing. Cehan Bogdan, director S.P.A.S. Moineşti: Au mai achitat
dintre ei, au mai rămas 26 de persoane la venitul minim garantat şi 87 la alocaţiile de
susţinere a familiei, din totalul de 1200 de dosare.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: A produs efecte această Ordonanţă de
Guvern, dar sunt şi persoane în imposibilitate de plată. Ar exista o variantă prin care
noi am putea da o înlesnire cu plata în rate. Analizăm această posibilitate în măsura
în care o putem aplica.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Dar nu cumva se cere o garanţie?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este vorba de o responsabilizare a celor care
primesc. Odată ce instituţia îţi dă ceva şi tu trebuie să-ţi achiţi obligaţiile faţă de ea,
măcar impozitul pe teren şi locuinţă.
Tot la punctul „Diverse”, referitor la S.C. Prest Serv S.A. Moineşti şi API
Grup SPRL am întocmit o adresă prin care am solicitat domnului lichidator să vină
să ia, pe bază de semnătură, bunurile societăţii. Domnul lichidator ne răspude că
doreşte, citez, „cu prioritate, predarea imobilelor proprietatea S.C. Prest Serv S.A.,
adică predarea Bazei de producţie Tescani şi a sediului societăţii. Până la acestă dată
vă rugăm să luaţi măsurile ce se impun pentru eliberarea clădirilor în vedere predării
către lichidator”. În continuare noi solicităm să vină să ia bunurile, dar le solicită pe
cele de care ştie că sunt în litigiu şi noi nu putem să le predăm. Acesta este pasul de
la ultima discuţie avută referitor la acest subiect.
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Astăzi la ora 13,00 a fost anunţată dezbaterea publică pentru Proiectul de
hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 8.500.000 lei.
Fiind şedinţă publică, se află în sală locuitori ai municipiului Moineşti,
reprezentanţi ai presei, şi vă rog să aveţi un punct de vedere legat de acest subiect.
Noi am urmat toţi paşii legali necesari privind transparenţa decizională. Între timp
cifrele s-au modificat în urma discuţiilor avute. Vă prezint documentaţia care a stat la
baza emiterii proiectului de hotărâre.
Municipiul Moineşti realizează investiţii de interes public prin alocare de
sume în bugetul local de dezvoltare pentru anul 2012. În bugetul de venituri şi
cheltuieli au fost aprobate, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/31.01.2012, sume
necesare finalizării unor lucrări de investiţii începute în anii anteriori, dar şi sume
necesare începerii unor lucrări noi. În secţiunea de dezvoltare a bugetului local
pentru anul 2012 au fost cuprinse sumele reprezentând contribuţia proprie (2%) şi
cheltuielile neeligibile ce vor fi susţinute din fonduri proprii pentru implementarea
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Pentru ca proiectele
finanţate din fonduri nerambursabile să poată fi implementate la termenele impuse de
contractele de finanţare semnate, este necesară asigurarea permanentă de
disponibilităţi băneşti, sume pe care U.A.T. Moineşti nu le poate pune la dispoziţie
din fonduri proprii. În derularea acestor proiecte, U.A.T. Moineşti trebuie să
efectueze decontarea cheltuielilor, la termenele contractuale, apoi să solicite
autorităţii finanţatoare sumele aferente cofinanţării din bugetul de stat, fondurile
europene, precum şi TVA aferent cheltuielilor eligibile. Aceste solicitări se fac în
baza unor cereri de rambursare, care se depun potrivit unor grafice, însoţite de copii
după documentele care atestă plata cheltuielilor. Din cele prezentate anterior, rezultă
că, între momentul plăţii şi momentul în care se încasează finanţarea nerambursabilă,
este un termen de câteva luni (aproximativ 90 de zile). Se impune găsirea unor surse
noi de finanţare, a.î. proiectele din fonduri nerambursabile să poată fi implementate
conform prevederilor contractelor de finanţare, au fost depuse mai multe
documentaţii în vederea atragerii de fonduri externe nerambursabile, dintre acestea
fiind deja semnate contracte de finanţare pentru un număr de 6 proiecte, celelalte
fiind în diferite faze ale etapei de evaluare şi selecţie. Finalizarea acestor proiecte
este de maximă importanţă pentru o dezvoltare durabilă a municipiului Moineşti.
Mecanismul este simplu: noi suntem în faza în care vom începe lucrările pe
aceste proiecte, vor veni primele facturi spre decontare pe care va trebui să le plătim,
după care, conform contractului de finanţare semnat cu organismul intermediar Autoritatea de Management, vom depune documentele pentru a primii banii, dar mai
întâi trebuie să-i avem ca să plătim acele facturi; cota de finanţare este mică. Avem
experienţa proiectului de la Spital. Avem avantajul unei perioade mai mari de timp şi
sunt mai multe cereri de finanţare. Estimarea pe care am făcut-o şi pe care v-o
prezentăm este de 8,5 milioane lei. Această sumă a fost împărţită pe fiecare proiect în
parte astfel:
- „Modernizarea şi amenajarea Parcului Băi în municipiul Moineşti”, în
valoare de 3.940 mii lei, estimat credit 1.800 mii lei;
- „Reutilizare clădire în scopul transformării sale în centru social în municipiul
Moineşti” în valoare de 3.354.225 lei, credit estimat 1.500 mii lei;
- „Reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moineşti” în valoare de
17.142.866 lei, credit estimat 3.200 lei;
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- „Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune a
municipiului Moineşti” în valoare de 1.785.574 lei, credit estimat 1.200 mii lei;
- „Promovarea potenţialului turistic în municipiul Moineşti” în valoare de
1.038.439 lei, credit estimat 500 mii lei;
- „Creşterea eficienţei organizaţionale a UAT Moineşti” în valoare de 626.472
lei, credit estimat 300 mii lei.
Valoarea totală a proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile este de
27.887.579 lei.
Vreau să menţionez că nu este un credit de investiţii ci este un credit punte.
Rambursarea lui se face integral din rambursările pe care le vom primi de la
organismul intermediar. Subliniez că partea noastră de cofinanţare este prevăzută în
bugetul local. Nu trebuie să ne facem griji că va creşte datoria publică decât pe o
perioadă foarte scurtă şi este garantată. Acest tip de credit este exceptat de la
prevederile legale în ce priveşte gradul de îndatorare.
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, şef Serviciu Buget Contabilitate: Potrivit
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, împrumuturile contractate de
unităţile administrativ teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării
proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile sunt exceptate de la
încadrarera în gradul de îndatorare de 30%. Documentaţia în întregime se depune la
Comisia de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul Ministerului de Finanţe,
suma care ne-ar fi necesară este de 8,5 milioane lei pentru 3 ani.
Domnul consilier Nechifor Neculai: Suma necesară pentru cofinanţarea de
2% din sumele celor 6 proiecte este prevăzută în buget?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: La secţiunea de dezvoltare a bugetului local
pe anul 2012 sunt cuprinse sumele reprezentând contribuţia proprie de 2% şi
cheltuielile neeligibile ce vor fi susţinute din fonduri proprii pentru implementarea
acestor şase proiecte. Şi domnul consilier Busuioc a ridicat această problemă la
aprobarea bugetului pe anul 2012 şi i-am răspuns că sumele le avem prevăzute la
bugetul de dezvoltare.
Domnul consilier Nechifor Neculai: Odată început proiectul trebuie plătit,
dar dacă se suspendă plata 6 luni, ai de plată mai mult de 6 luni din ceva ce nu ai,
acesta este riscul. Programul de investiţii este destul de substanţial.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cu siguranţă presiunea pe echipele de
implementare va fi foarte mare pentru că vor încerca să ne găsească tot felul de
motive ca să diminueze sumele. Doresc să vă exprimaţi un punct de vedere referitor
la acest proiect de hotărâre, mă refer la Comisiile de specialitate. Cu siguranţă
discuţii vor fi, deja este postat un material pe internet. Eu cred că răul cel mai mare
ar fi să nu putem implementa aceste proiecte, nu există un rău mai mare pentru oraşul
Moineşti. Primăria Moineşti a investit în jur de 1 milion de lei pentru proceduri, bani
pe care i-am cheltuit, dar deocamdată nu se regăsesc fizic. În ce priveşte durata
creditului, am propus maxim 3 ani, cel mai lung proiect este de 26 de luni şi care
deja a început.
Domnul consilier Ailincăi Vasile: Creditarea este eficientă pentru instituţiile
publice şi în ce monedă se face creditul?
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Noi am propus un credit în lei, după ultimile
reglementări ale Băncii Naţionale se exclud creditele în valută pentru cei care nu
realizează venituri în valută.
Domnul consilier Nechifor Neculai: Care ar fi dobânda la credit?
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, şef Serviciu Buget Contabilitate:
Creditul pe care dorim să-l luăm va fi ca o linie de credit pentru rularea fondurilor şi
plata dobânzilor se va face numai pentru suma retrasă din cont.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Acest lucru va reduce mult cheltuielile.
Vom vedea la momentul pregătirii pentru depunerea documentaţiei la Comisia de
Avizare. De aceea vă solicit să analizaţi materialul prezentat şi dacă aveţi propuneri
să le prezentaţi în următoarele 10 zile pentru a fi analizate şi cuprinse în proiectul de
hotărâre.
Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Tincu Liliana Angela,
preşedinte de şedinţă, declară închisă şedinţa din 22.02.2012, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER TINCU LILIANA ANGELA

Red. Ch.N./1 ex.

SECRETAR,
JR. CATANA NECULAI

