CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 26.10.2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, 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 26.10.2016.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1246/19.10.2016 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri locali.
Lipsesc motivat: domnii consilieri Balan Vasile, Vascan Ștefan-Cezar și Văsâi Ion.
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, directori și contabili șefi ai unităților de
învățământ din municipiul Moinești și reprezentanţi mass-media.
Din partea partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă doamna
ec. Găman Oana – director economic.
La ședință participă un grup de cetățeni, locatari ai blocurilor E1, E2 din
strada Vasile Alecsandri.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 28.09.2016 și
procesul-verbal al ședinței extraordinare din 05.10.2016 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 28.09.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 18.09.2016, cu 16 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 05.10.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 05.10.2016, cu 16 voturi pentru.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi
luat la cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.09.2016.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
05.10.2016.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului
Moineşti la data de 30.09.2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind atribuirea denumirii Centrul Cultural ”Lira”
imobilului aflat in domeniul privat al municipiului Moinești, situat în municipiul
Moinești, strada Libertății, nr.1, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 128
din 28.10.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul
municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62
din 19.05.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul
municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
”Amenajare cale acces strada Vasile Alecsandri – Club Lira” – faza: Studiu de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 2/CGE/2016, proiectant
S.C CONSULTING GRUP EXPERT SRL.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului
Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului – Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului Local nr.
37/25.03.2016 privind aprobarea proiectului ”PĂRINȚI INFORMAȚI – COPII
PROTEJAȚI”, micro-grant finanțat de UNICEF România în cadrul proiectului
„Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităţii”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale ale
sărbătorilor de iarnă în municipiul Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în
tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de alimente si
medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până la 700
lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și
veteranilor de război.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi trei proiecte de
hotarâre urgente și anume:
1. Proiect de Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgenţă în vederea
refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, afectată de inundații.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile situate
pe strada Plopilor, nr. 27A, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti

3

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a
unui lot de teren, situat în municipiul Moineşti, strada Eremia Grigorescu, nr. 33,
județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti,
care au fost analizate in ședița comisiilor de specialitate și avizate favorabil de către
acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 16 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a celor trei
proiecte de hotarâre.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul ordinii de zi completat al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 26.10.2016, cu 16 voturi
pentru.
Punctele 1 și 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 30.09.2016.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – 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, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian și Matei
Alina-Georgiana - 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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin și Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
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administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
Municipiului Moineşti la data de 30.09.2016, cu 16 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2016.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – 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, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian și Matei
Alina-Georgiana - 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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin 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.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2016, cu 16 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atribuirea
denumirii Centrul Cultural ”Lira” imobilului aflat in domeniul privat al
municipiului Moinești, situat în municipiul Moinești, strada Libertății, nr.1, județul
Bacău.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – 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, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian și Matei
Alina-Georgiana - 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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin 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.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atribuirea denumirii Centrul Cultural
”Lira” imobilului aflat in domeniul privat al municipiului Moinești, situat în
municipiul Moinești, strada Libertății, nr.1, județul Bacău, cu 16 voturi pentru.
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Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 128 din 28.10.2015 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2016.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: În ședințele pe
comisii s-a propus și aprobat completarea Anexei nr. 8 la Proiectul de hotarâre,
poziția IX cu următorul conținut: ”Spectacole organizate de catre institutiile de
invatamant, Clubul Elevilor, O.N.G.-uri (cu sediul în Moinești)” și la pozițiile III,
VI, VII și VIII majorarea tariful/oră cu 50% pentru activitățile desfășurate după
orele 16.00, sâmbăta și duminica.
Dacă aveţi întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – 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, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian și Matei
Alina-Georgiana - 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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin 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.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea Executivului de completare a Anexei nr. 8 la
proiectul de hotarâre.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 128 din 28.10.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la
nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2016, cu 16 voturi pentru.
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Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 62 din 19.05.2016 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2017.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: În ședințele pe
comisii s-a propus și aprobat completarea Anexei nr. 8 la Proiectul de hotarâre,
poziția IX cu următorul conținut: ”Spectacole organizate de catre institutiile de
invatamant, Clubul Elevilor, O.N.G.-uri (cu sediul în Moinești)” și la pozițiile III,
VI, VII și VIII majorarea tariful/oră cu 50% pentru activitățile desfășurate după
orele 16.00, sâmbăta și duminica.
Dacă aveţi întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – 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, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian și Matei
Alina-Georgiana - 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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin 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.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea Executivului de completare a Anexei nr. 8 la
Proiectul de hotarâre.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 62 din 19.05.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul
municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2017, cu 16 voturi pentru.
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Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice ”Amenajare cale acces strada Vasile Alecsandri
– Club Lira” – faza: Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici,
proiect nr. 2/CGE/2016, proiectant S.C CONSULTING GRUP EXPERT SRL.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Sunt 72 locuri de parcare, situte în
spatele clădirii?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da, în spate, în zona de intervenție,
respectiv limit cu strada V. Alecsandri, blocurile Select 1 și select 2 și Biblioteca
Municipală.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Dintre acestea vor fi și parcări de
reședință?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Există și o astfel de posibilitate ca o parte
să fie parcări de reședință, o parte să rămână pentru Centrul Cultural.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – 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, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian și Matei
Alina-Georgiana - 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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice ”Amenajare cale acces strada Vasile Alecsandri – Club Lira” – faza:
Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 2/CGE/2016,
proiectant S.C CONSULTING GRUP EXPERT SRL, cu 16 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Actului constitutiv și a Statutului Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea
Turismului – Bacău.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – 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, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian și Matei
Alina-Georgiana - 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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin 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.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv și a
Statutului Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului – Bacău, cu
16 voturi pentru.
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Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotarârii Consiliului Local nr. 37/25.03.2016 privind aprobarea proiectului
”PĂRINȚI INFORMAȚI – COPII PROTEJAȚI”, micro-grant finanțat de UNICEF
România în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii
integrate la nivelul comunităţii”.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – 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, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian și Matei
Alina-Georgiana - 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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin 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.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului
Local nr. 37/25.03.2016 privind aprobarea proiectului ”PĂRINȚI INFORMAȚI –
COPII PROTEJAȚI”, micro-grant finanțat de UNICEF România în cadrul
proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul
comunităţii”, cu 16 voturi pentru.
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Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
manifestărilor culturale ale sărbătorilor de iarnă în municipiul Moinești.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – 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, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian și Matei
Alina-Georgiana - 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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin 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.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale ale
sărbătorilor de iarnă în municipiul Moinești, cu 16 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea
achizitionării de alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu
venituri de până la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu
realizează alte venituri și veteranilor de război.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – 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, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian și Matei
Alina-Georgiana - 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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin 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.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material
constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de
alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până
la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte
venituri și veteranilor de război, cu 16 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea
ajutorului de urgenţă în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești,
afectată de inundații.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian și Matei
Alina-Georgiana - 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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin 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.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgenţă în
vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, afectată de inundații, cu 16
voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unor imobile situate pe strada Plopilor, nr. 27A, municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – 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, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian și Matei
Alina-Georgiana - 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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin 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.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor
imobile situate pe strada Plopilor, nr. 27A, municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu
16 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
concesionării prin licitație publică a unui lot de teren, situat în municipiul
Moineşti, strada Eremia Grigorescu, nr. 33, județul Bacău.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai și Palașanu
Mirel – 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, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian și Matei
Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
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şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin 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 și propun, cu unanimitate de voturi, pe domnii
consilieri Busuioc Iulian și Ivan Stelian membri în Comisia de evaluare a ofertelor
pentru concesionarea imobilului.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație
publică a unui lot de teren, situat în municipiul Moineşti, strada Eremia Grigorescu,
nr. 33, județul Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Câțiva locatati de l blocul A1
de pe strada T. Vladimirescu mi-au sesizat faptul că în spatele blocului lor au apărut
câini pe care alți locatari îi hrănesc și atacă seara pe cei care trec pe acolo.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Avem program săptămânal de
capturare a câinilor fara stăpân, ziua de joi, o vom schimba.
Domnul consilier Vandra Vasile: Aceeași problemă este și pe strada
Zorilor.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Au apărut poze pe internet cu
astfel de câini în fața primăriei.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Vreu să vă informez că în padocul
primăriei sunt cazați 162 de câini capturați cărora li se asigură hrană, asistență
medicală, mai nou avem un tehnician veterinar care lucrează permanent acolo.
Săptămânal ieșim în teren, avem ustensile noi de capturare, dar au apărut și alți
câini în oraș. Am notat și zonele semnalate de dumneavoastră, iar acei câini de care
spuneați au venit din zona căminului și au trecut și prin fața primăriei.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Cazul lui Mihăiță, băiețelul
care coboară din Schelă pe jos la școală.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Autobuzul școlar are activitatea
stabiltă pe ore în cartierele Lucăcești și Hangani. Începând de luni activitatea de
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transport a celor 7 elevi din zona Schelei va fi asigurată de mașina Direției de
Asistență Socială și cea a Centrului de Servicii Sociale. Ambele mașini vor merge
în fiecare dimineață și la prânz pentru a aduce acești copii la școală și ai duce înapoi
acasă.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Vreau să aduc în atenția dumneavoatră
problema mașinilor neînmatriculate și a parcărilor. Atunci când se plătește taxa de
înmatriculare să i se elibereaze un timbru care să fie afișat. Cele care nu au un astfel
de timbru să le găsim un loc unde să fie duse pentru care să plătească o taxă
suplimentară. Mașinile înmatriculate în alte țări sunt lăsate an de an, cunosc eu
câteva cazuri, pe domeniul public și incomodează. Trebuie să găsim împreună
rezolvarea acestei probleme pentru că sunt extrem de multe, unele arată foarte rău și
ocupă locul celor care plătesc. Eu am șase mașini înscrise la finanțe și plătesc taxe.
Consider că este o problemă prioritară.
O altă problemă de natură socială pe care o aduc în atenția dumneavoastră se
referă la blocurile E1 și E2. Am fost bucuros când am aprobat acea hotarâre pentru
a fi anvelopate. Am aici o evidență adusă de doi locatari care se află în sală, cu 51
persoane dispuse să li se instaleze căldură în casă. Sunt și ei oameni, trebuie tratați
ca atare, să găsim o soluție împreună ca să nu-i prindă iarna cu locuința neîncălzită.
Să-i ajutăm să-și facă proiectele, am luat legătura cu un proiectant din Bacău, dl.
dir. Adrian Alexe. Dacă este făcut proiectul să-l vadă și dumnealui, dacă nu îl pot
face ei contracost. Se găsesc soluții de rezolvare. Aș dori acest lucru pentru că sunt
reprezentanți aici în sală care să le spună să aibă răbdare că se rezolvă problema lor.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Primăria Moinești în tot acest timp
nu a stat degeaba și a acționat pentru rezolvarea problemei chiriașilor din aceste
blcuri în care sunt 72 apartamente cu chirie și 8 apartamente proprietate personală.
Anul trecut i-am branșat la rețeaua de apă și am tras coloană separată pentru fiecare
locuință în parte. Anul acesta printr-un proiect al primăriei am executat coloane de
gaze pe cele 4 scări, am dat comandă și am încheiat contract de proiectare pentru
fiecare apartament, urmând a recupera de la aceștia contravaloarea proiectului,
urmează ca azi să primim avizul de la E-ON Gaz și de luni vor intra în posessia
proiectelor. Execuția trebuie să o facă fiecare în particular cu o firmă autorizată
după care se vor prezenta la E-ON pentru a intra în posesia contorului de gaz. Mai
mult, se discută proiectul de anvelopare a acestor blocuri.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vreau să vă spun că în fiecare an am avut
discuții cu toți locatarii de la blocurile E1, E2, dar în ultimile zile din octombrie s-au
mobilizat. Noi am avut în atenție această problemă tot anul, dovadă Hotărârile pe
care le-am propus și le-ați aprobat pe buget pentru aceste lucrări pe care le-am și
executat. Problema este ca ei să înțeleagă că după ce primesc proiectul tehnic
trebuie să-și caute o firmă autorizată care să le execute lucrarea pe cheltuiala lor.
Dacă o vor face, vor avea căldură, dacă nu, noi nu vom avea cum să-i ajutăm.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Să gândim pârghiile de rezolvare a
problemei ca să nu-i prindă iarna fară gaze.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am gândit acele pârghii, v-am explicat,
depinde de ei cum vor încheia contracte de execuție. Nu avem nimic împotrivă, să
contacteze persoana respectivă ca să vină să le execute lucrarea, luni vor primi
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proiectele. Dumneavoastră care locuiți acolo știți foarte bine de lucrările pe care leam făcut, vreau să vă rog că după ce plecați de aici să transmiteți în bloc că de
săptămâna viitoare să vă căutați firme pentru executarea branșamentelor în baza
proiectelor pe care le veți primi. Căutați mai multe firme pentru că în această
perioadă sunt destul de ocupate. Vă putem pune la dispoziție o listă cu firmele din
Moinești agrementate să execute astfel de lucrări, cu nr. de telefon. O să găsiți
această listă la parter la Biroul de informații.
Referitor la mașinile parcate pe domeniul public există o Hotarâre a
Consiliului Local care prevede anumite sancțiuni pentru cei care expun masinile
pentru vânzare sau pentru anumite situații așa cum a fost stipulat in această
Hotarâre. Legat ce acea rovignetă pe care să o montăm, lăsați-mă să mă
documentez, nu vreau să vă dau un răspuns nefundamentat, să vedem în ce măsură
este permis acest lucru și dacă avem câștig prin a marca bunii platnici și a obliga pe
ceilalți să plătească.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Cei care nu plătesc să le ducă în altă
parte, în curți la particulari.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vreau să vă supun atenției și un alt aspect,
îmi amintesc foarte bine discuțiile avute în Consiliul local în perioada 2009-2010
când am instituit taxa de parcare. Au fost dezbateri ample legat de aspectul: de ce să
plătească taxă de parcare locuitorii municipiului Moinești, iar cei care vin în
municipiul Moinești să nu plătească?! Explicația pe care am dat-o atunci și zic că
este actuală, este că ne dorim să fim un municipiu stațiune turistică. Astfel invităm
pe din jur să vină și să oprească la Moinești. Vin și contribuie la comerț, servicii,
etc. Într-un calcul profund se vede că acești bani se întorc altfel în bugetul local. Tot
legat de parcări, sper ca în perioada următoare să avem o stație de încărcare a
mașinilor electrice, este un punct de atracție pe harta turistică și pe traseele pe care
le fac astfel de mașini, iar în timpul cât încarcă bateria, pot să viziteze orașul și să
petreacă câteva ore la Moinești. Este un mod de a atrage turiști.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Locuitorii din zona Hangani –Văsâiești
s-au branșat la rețeaua de apă și spun că apa nu este curată.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: În perioada când se lucrează zilnic
pe coloană, chiar azi s-a lucrat la Școala Văsâiești.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: S-a lucrat și la rețeau de canalizare pe
strada A.I. Cuza, dar nu s-a dat drumul la stația de epurare.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Am fost acolo și au spus că-i vor
da drumul.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Când și cum se
fac aceste branșamente?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Începând de săptămâna trecută cu
solicitare direct la S.C. CRAB SA. Sunt aduse la limita proprietății, fiecare își poate
executa rețeaua, consultanța o dă S.C. CRAB SA. Branșarea la rețeaua de canalizare
este gratuită.
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Domnul consilier Botezatu Sorin: Traversarea de pe strada M. Horia, știu că
ați făcut o inventarire a problemelor apărute în urma inundațiilor, datorită eroziunii
vor apare probleme.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Și la podul mare de pe drumul național.
Apărarea de mal din beton a fost distrusă când s-a executat canalizarea și nu au mai
refăcut-o.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Grădinița veche a fost demolată, aveți de
gând să faceți ceva în loc?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu avem un proiect pentru acea zonă, dar
clădirea, în urma expertizei, prezenta un pericol și atunci am făcut demersurile
pentru a obține autorizație de demolare și am intervenit cu echipa de la primărie.
Încercăm să liberăm terenul, așteptăm propuneri din partea dumneavoastră și a
cetățenilor dacă se dorește să se facă ceva, să avem în vedere în programul de
investiții în anii viitori. Așteptăm autorizația de demolare pentru clădirea (structura
din beton) de lângă Biserica Spitalului Municipal. Vom elibera terenul și cred că
amenajarea unei parcări este necesară, aglomerația din zona Spitalului persistă cu
toate parcările executate în zonă.
Domnul consilier Ilie Vasile: Legat de locurile de joacă pentru copii, am
văzut că s-a instalat unul aici, uneori în zilele de sărbătoare sunt foarte aglomerate,
aș propune ca agenții de pază să identifice locuri unde se mai pot monta astfel de
leagăne.
Datorită faptului că municipiul Moinești va deveni stațiune turistică, am văzut
la Slănic Moldova în parcul principal aparate de fitness făcute la Breaza. Cred că
este bine ca și în parcurile noastre să montăm astfel de aparate unde copiii se joacă
la topogane, părinții sau bunicii pot folosi aceste aparate. Fac această propunere ca
terapeut și mă gândesc la sănătatea cetățenilor.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Anul acesta vom primi documentația de
amenajare a bazarului, am avut câteva runde de discuții cu proiectantul, pentru a
muta bazarul din zona centrală. Când se va întâmpla acest lucru acel teren va deveni
zonă de extindere a parcului Băi unde vom amenaja locuri de agrement pentru adulți
și un centru de promovare a tradițiilor. Cred că în acel moment se vor pune în
discuție și toate chioșcurile din acea zonă. În contractul de închiriere a trenului
există o clauză ca atunci când se va fi un proiect de interes public, vor trebui să
elibereze terenul.
Doamna consilier Tincu Liliana: În spațiul dintre blocuri de pe strada Ion
Creangă și strada V. Alecsandri au rămas aleile și parcarea neamenajate. E plin de
bălți și noroi, măcar niște pietriș să fie pus dacă altceva nu se poate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vreau să vă informez despre amenajările
zonelor urbane dintre blocuri, prima începe la hotel și merge până la strada Schelei,
urmează zona Școlii ”George Enescu” care cuprinde zona dintre blocurile D și E,
după care urmează zona de pe strada Zorilor, Trezorerie unde am mai făcut și noi
niște lucrări, urmează zona de la Liceul ”Spiru Haret”, strada Ion Creangă, zona din
spatele Catedralei „Sf. Neculai” cât și zona de pe strada George Enescu din cartierul
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Lucăcești. Aceste zone sunt în lista de investiții, pentru o parte dintre ele deja este
gata documentația care presupune amenajare căi de acces, parcări și spații verzi,
inclusiv trotuarele de la blocuri, așa cum este proiectul de la blocurile C1-C2 de pe
strada T. Vladimirescu.
Domnul consilier Ilie Vasile: La intrarea dinspre Comănești parcerare
trebuie asfaltată. S-au pus acele dale care să protejeze.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Să limităm spațiul verde de spațiul de
parcare.
Domnul consilier Ilie Vasile: Ar fi foarte bine ca între șosea și traversare să
se aducă balast pentru că sunt multe mașini care parchează acolo. Acum nu arată
bine, trebuie amenajat ca să fie atractiv pentru cei care vin la noi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Ar mai fi de amenajat și parcarea de la
ieșirea către Bacău, din păcate anul acesta nu se mai poate, ele au fost inițial în listă.
Vom completa cu puieți acolo unde nu s-au prins cei plantași în primăvară.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: De menționat că stațiile de autobuz
numai cea către orașul Comănești este pe teritoriul municipiului Moinești, cea
înspre Moinești este pe teritoriul orașului Comănești.
Domnul consilier Breahnă Neculai: O poartă de intrare în municipiul
Moinești este și autogara unde vin autobuze de la Iași, Brașov, Bacău. Zona din fața
gării trebuie amenajată.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sunt două terenuri private, rondul l-am
amenajat împreună cu SC SOMA SA care ne asigură și servicii de salubrizare.
Domnul dr. Hiru Florin, șef Birou Management Sanitar: Este nevoie de o
parcare pentru autocare în zona centrală a municipiului Moinești.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Așa este, orice stațiune are o parcare de
autobuze și autocare. Vom avea în vedere această propunere.
Ședința ordinară din luna noiembrie a fost stabilită pentru data de 23.11.2016.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 26.10.2016, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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