CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 03.10.2017, 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, alin. „2” din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnii
consilieri au fost convocaţi prin notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi
03.10.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1069/29.09.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 15 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri: Botezatu Silviu-Gheorghe, Botezatu Sorin, Darie
Constantin-Olivian și Vascan Ștefan Cezar.
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 și reprezentanți ai SC Compania de Apă Bacău
S.A.
Din partea SC Compania de Apă Bacău S.A. participă d-na ec. Luncanu
Laura – șef Serviciu Financiar, d-na ec. Chiribău Cristina, dl. ing. Rotaru Mădălin și
dl. ing. Stănciuc Cristian – manager al Punctului de lucru Moinești.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi luat la
cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice
„Reabilitare termică clădire strada Vasile Alecsandri, nr. 52 - sediul Direcției de
Asistență Sociala din municipiul Moinești”, faza - D.A.L.I, revizie soluție tehnică și
a indicatorilor tehnico–economici, proiectant S.C. ARTEHNIS S.R.L.Iași.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile
publice altele decât cele de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
Supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 03.10.2017, cu 15 voturi
pentru.
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Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare termică clădire strada Vasile
Alecsandri, nr. 52 - sediul Direcției de Asistență Sociala din municipiul Moinești”,
faza - D.A.L.I, revizie soluție tehnică și a indicatorilor tehnico–economici,
proiectant S.C. ARTEHNIS S.R.L.Iași.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Pot să vă dau câteva detalii, este vorba
de fosta clădire a SC ALCOR SA care urmează să fie transformată în sediul
Direcției de Asistență Socială Moinești și nu numai, pentru cantina de ajutor social
și vom vedea ce destinație vom mai da acestor bitouri. Mâine la ora 10,00 se
deschide linia de finanțare pentru astfel de clădiri. Pe această linie am depus și
proiectele de reabilitare pentru Colegiului Tehnic „Grigore Cobălcescu” și pentru
Școala „George Enescu”, proiecte care se afă în etapa de evaluare. Noi dorim să
depunem și pentru această clădire, de aceea am convocat ședința extraordinară de
astăzi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
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, Balan
Vasile 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, președintele Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Abăcioaie Sergiu-Dan 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, Vandra Vasile, 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 Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–
economice „Reabilitare termică clădire strada Vasile Alecsandri, nr. 52 - sediul
Direcției de Asistență Sociala din municipiul Moinești”, faza - D.A.L.I, revizie
soluție tehnică și a indicatorilor tehnico–economici, proiectant S.C. ARTEHNIS
S.R.L.Iași, cu 15 voturi pentru.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
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, Balan
Vasile 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.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile 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, președintele Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Abăcioaie Sergiu-Dan 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, Vandra Vasile, 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.
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Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2017 al municipiului Moinești, cu 15 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
noilor tarife pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă
potabilă şi de canalizare.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, președintele Comisiei juridice: La
montare și demontare apometru, la persoane fizice care este tariful? Avem apometre
în apartamente, care este prețul vechi și care este cel nou?
Doamna ec. Luncanu Laura, șef Serv. Financiar SC CRAB SA: Preț
vechi 24,19 lei, preț nou funcție de mărimea apometrului avem la DN 25 – 83,19
lei, DN 32 – 90,76 lei, DN 40 – 95,80 lei și DN 50 – 103,36 lei.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, președintele Comisiei juridice: De câte
ori a crescut prețul, ce se întâmplă? Azi montăm apometrul cu 24 lei, mâine cu 83
lei?!
Doamna ec. Luncanu Laura, șef Serv. Financiar SC CRAB SA: Tariful de
24 lei a fost fundamentat în anul 2013, altele erau cheltuielile cu salariile, cu
energia, etc.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, președintele Comisiei juridice: Sunt
prețuri exagerate pentru persoane fizice, pentru cetățenii acestui oraș. Un apometru
se poate defecta foarte ușor.
Domnule președinte, solicit față de amendamentele prezentate la ședința
comisiilor un alt amendament și anume: pentru persoane fizice tarif de
montare/demontare apometru.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă - Până acum ați
propus trei amendamente:
- cu privire la eliberarea de adeverințe 10 lei în loc de 17,65 lei;
- eliberare avize apă-canal pentru agenți economici 120 lei, pentru persoane
fizice 100 lei în loc de 198 lei;
- vidanjare 120 lei în loc de 194,12 lei.
Doamna ec. Luncanu Laura, șef Serv. Financiar SC CRAB SA: Trebuie o
fundamentare la propunerea dumneavoastră.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, președintele Comisiei juridice: Nu sunt
obligat să fac fundamentare. Noi aici suntem în ședința Consiliului Local, vă rog să
nu ridicați tonul și să mă ascultați. Ați avut cuvântul, este Hotarârea Consiliului
Local și trebuie să o duceți la îndeplinire sau nu. Consider că este exagerat, este o
creștere de 4,5 ori.
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Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Deoarece nu există
în lista propusă o rubrică separată pentru persoane fizice, vă propun să introducem
această rubrică pentru montare-demontare apometru.
Domnul ing. Rotaru Mădălin: Nu se poate pentru că este aceeași muncă,
cum să facem diferențiere?
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Vă propun retragerea acestui proiect de
hotarâre de pe ordinea de zi și discutat în ședința viitoare, pentru a avea timp să
analizăm în detaliu fiecare poziție din listă.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
propunerea de retragere de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotarare.
Membrii Consiliului local, cu 15 voturi pentru, sunt de acord cu retragerea de
pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind aprobarea noilor tarife pentru
serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Mă adresez reprezentanților SC CRAB
SA ca să nu plece cu o impresie greșită din Moinești, avem nevoie de serviciile lor,
chiar azi am fost la locația unde am făcut solicitare la ultima ședință, mi-a plăcut
intervenția lor rapidă. Dar, trebuie să coreleze prețurile pentru că și eu am aceleași
prețuri la servicii ca acum 10 ani, nu le-am schimbat. Trebuie făcută corect
justificarea prețurilor, sunt convins că au mai crescut, dar poate nu așa de mult.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa extraordinară din 03.10.2017, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
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