CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 05.01.2018, 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
05.01.2018.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1439/29.01.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi toți cei 19 consilieri
locali.
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 Spitalului Municipal de
Urgență Moinești.
Din partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă d-na dr. Zală
Oana – director medical și d-na ec. Găman Oana – director economic.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Abăcioaie Sergiu Dan – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a
conduce lucrările ședinței.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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 taxei speciale de salubritate, pentru
persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2018.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii Consiliului
Local al municipiului Moinești nr. 205 din 21.12.2017 privind aprobarea proiectului
”Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în
municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal de
Urgență Moinești a locuinței situate în municipiul Moinești, strada Libertății, bl.
A6, ap. 7, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi Proiectul de
Hotărâre privind închirierea directă a unui teren situat în municipiul Moinești,
strada Căpitan Zăgănescu, nr. 6, în favoarea S.C. Profi Rom Food S.R.L., care a fost
analizat in ședința comisiilor de specialitate și avizat favorabil de către aceste.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus
menţionat.
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Se aprobă, cu 19 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectul de
Hotărâre privind închirierea directă a unui teren situat în municipiul Moinești,
strada Căpitan Zăgănescu, nr. 6, în favoarea S.C. Profi Rom Food S.R.L.
Supun la vot proiectul ordinii de zi completat al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 05.01.2018, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxei
speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe
anul 2018.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Așa cum am precizat și la dezbaterea
publică a acestui proiect de hotarâre, alinierea la politica tarifară aprobată prin
contractul de salubrizare, astăzi în urma unei fundamentări urmare a majorării
salariului minim pe economie, a creșterii prețului la carburanți, vă propun spre
aprobare acest proiect de hotarâre. Având în vedere situația creată atât în municipiul
Moinești cât și în orașul Dărmănești, am ajuns la concluzia că este o problemă
politică. Am fost azi la Bacău la o întâlnire a conducătorilor celor două partide unde
am purtat o discuție și cu domnul președinte Brașoveanu privind ducerea la
îndeplinire a angajamentului luat în Consiliul Director al ADIS a plății subvenției, a
alinierii prețurilor la politica tarifară, a creșterii numărului de contracte încheiate cu
agenții economici pentru care am implicat funcționari din Direcția Utilități Publice
care împreună cu reprezentanți ai operatorului regional au mers la agenții economici
din Moinești și au încheiat nu număr destul de mare de contracte. Am realizat tot
ceea ce ne-am propus și am adus la cunoștința domnului președinte al Consiliului
Județean Bacău care a promis că marți după ora 12,00 va convoca o întâlnire între
Consiliul Director ADIS, operatorul regional și Primăria Moinești. Cred că și
dumnealor doresc așa cum și noi dorim continuarea acestui proiect, municipiul
Moinești și orașul Dărmănești fiind două localități urbane cu o pondere de
reprezentare mare față de comunele care fac parte din ADIS. Am arătat domnului
Președinte de ce am considerat că este o problemă politică, pentru că sunt localități
din județ cărora li se prestează acest serviciu, de exemplu municipiul Onești declară
68% din populația recenzată, iar municipiul Moinești 61% și va fi o creștere odată
cu aprobarea acestei Hotarâri, a numărului populației căreia i se prestează serviciul,
dacă nu vor prezenta documentele solicitate prin hotarare. Sper că după toate aceste
demersuri operatorul va relua activitatea de colectare și transport a deșeurilor. De
asemenea, am solicitat declararea stării de alertă, aseară la ora 17,00 s-a încheiat
raportul de către secretariatul Comitetului Local pentru Situații de Urgență unde au
fost prezenți reprezentanți ai ISU Bacău, DSP Bacău, DSV Bacău, Ambulanța și
Spitalul Județean Bacău, Protecția Mediului. Au fotografiat pubelele pentru că nu a
fost ridicat gunoiul înainte de anul nou. Azi am trecut la ridicarea lui, dar stația este
aproape plină, nu mai este loc de depozitare. UAT Moinești prin Primar a luat o
amendă de la Garda de Mediu de 15.000 lei pe motiv că utilajele primăriei au fost
depistate colectând și transportând deșeuri la stația de sortare. Primarul răspunde de
salubrizarea localității. Am întrebat reprezentanții Gărzii de Mediu dacă nu
salubrizam cât ar fi fost amenda?!
Având în vedere cele arătate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotarâre
în forma prezentată.
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Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Cred că nu trebuie să politizăm asemenea
situații, în momentul în care copiii noștri trec pe lângă gunoaie trebuie să lăsăm
politica deoparte. Poate apare o epidemie, vremea este caldă pentru această
perioadă. Cei care răspund trebuie să-și asume riscurile pentru că noi am votat
oameni care au ajuns în Parlament, în Guvern, unde sunt acum? Doar la alegeri îi
mai vedem, acum trebuie să fie aici nu numai atunci! Eu speram să fie azi aici, îi
invit permanent ca împreună cu noi, Consiliul local și Executivul să luptăm pentru
acest municipiu. Să ajutăm Executivul să-și facă treaba, când cineva se opune să-i
explicăm că suntem parte din Uniunea Europeană nu o țară din lumea a treia. Unde
sunt standardele europene, nicăieri domnilor! Eu propun să facem front comun:
PSD, PNL, ALDE ca să rezolvăm problema.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Cum se va face colectarea taxei pentru
ce număr de locuitori, s-a recenzat, se va recenza?
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Nunărul locuitorilor este de 20.850
conform situației transmise chiar de ADIS în care se scrie că plata se va face lunar.
Dumneavoastră faceți referire pentru câți cetățeni se plătește această taxă. În prezent
sunt aprox. 13.200 înregistrați în evidențele Serviciului Venituri. Cei plecați în
străinătate trebuie să prezinte documente justificative dacă li s-a prestat acest
serviciu în altă parte și atunci vor fi scutiți. Toți cei care au locuință vor fi impuși,
elevii și studenții vor fi impuși pentru perioada iulie-septembrie când vin în vacanță.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Deci toți cei care sunt înregistrați vor
plăti, dacă aduc dovezi pot fi scutiți.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Persoanele fizice au obligația
depunerii declarației în luna ianuarie. Dacă nu depun declarația și actele prin care
justifică absența unor membri din familie, atunci vor fi impuși din oficiu, până la
momentul depunerii acelor documente.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Vom transmite pe toate căile de
comunicare de care dispunem către cetățeni că în luna ianuarie au aceată obligație.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Pentru a avea dovada, trebuie cântărit
gunoiul în prezența unui delegat al primăriei ca să se știe exact cât gunoi se ridică
din municipiul Moinești.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Avem o astfel de situație. Ceea ce
spuneți dumneavoastră am spus de nenumărate ori în Adunarea Generală a ADIS,
dar noi localitățile urbane suntem în minoritate.
Domnul consilier Vascan Ștefan-Cezar: Servicul când va fi reluat?
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Marți, după ora 12,00 se va convoca
Comitetul Director al ADIS, operatorul și Primăria Moinești. Sper să deblocheze
situația. Sunt deja primării care au efectuat plăți integral, acum au probleme, a venit
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Curtea de Conturi în control Au încasat o sumă de la cetățeni, au plătit mai mult din
bugetul local fără o aprobare prin Hotarâre a Consiliului Local. Eu i-am atenționat
să nu aprobe în Consiliul Local sume ce nu sunt prevăzute în Codul Fiscal, totuși
unii au făcut acest lucru.
Domnul consilier Sandu Teodor: Poate așa se va vedea problema,
contractul este pe un serviciu cu fonduri europene. Degeaba vine Curtea de Conturi
pentru că ei respectă un contract cadru.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Noi nu am plătit nimic în plus decât
ceea ce am colectat de la cetățeni. Curtea de Conturi va veni și la noi în luna martie
la controlul de fond pentru că suntem în grafic. Municipiul Onești, în urma
verificărilor are trecut în raport această problemă.
Domnul consilier Balan Vasile: Noi încercăm să simplificăm lucrurile
pentru a rezolva problema. Mă refer la creionarea bugetului pe anul 2018, să avem
în calcul numărul de 13.000 de locuitori.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Acum, dar dacă nu depun declarațiile,
vor fi impuși din oficiu și va crește numărul. Dacă cineva plecat vine în august și
depune dovada, îl vom scuti din acea lună pentru că nu a făcut declarția din luna
ianuarie.
Domnul consilier Balan Vasile: Facem un calcul, 12.000 de persoane, o
medie de trei persoane la o locuință, înseamnă 4000 de declarații.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: În municipiul Moinești sunt 8.000 de
gospodării.
Domnul consilier Balan Vasile: Dacă plata se va face lunar înseamnă 8.000
de declarații.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Plata se poate face lunar sau tot odată.
Avem ghișeu, plata se poate face și on-line. Chiar vă rog să transmiteți cetățenilor
aceste posibilități de plată.
Domnul consilier Ilie Vasile: Nu văd bine această situiație. A lua taxă pe
locuitor când sunt atâția plecați în străinătate, eu nu văd cum se va rezolva concret
problema. Cel mai bine este să se facă plata la cantitate. Cantitatea de gunoi care se
transportă la Bacău trebuie să fie din ce în ce mai mică. Gunoil trebuie sortat în
stația de sortare, iar la Bacău să fie transportat ceea ce rămâne. Asta înseamnă
civilizație. Acum suntem în situație de urgență, trebuie să aprobăm că stăm cu
gunoiul adunat, dar nu înseamnă că vom băga capul în nisip ca struțul și nu vedem
lucrurile adevărate. Dacă se făcea plata la cantitate, nu era nevoie de atâtea
documente, copiii mei să trimită documente justificative din străinătate. În viitor nu
mai trebuie să acceptăm plata la persoană, ci la cantitate.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Eu am susținut acest lucru de fiecare
data în Adunarea Generală ADIS, dar ei motivează că așa s-a votat în 2010.
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Domnul consilier Ilie Vasile: Să modifice legile care reglementează acest
serviciu așa cum modifică legile justiției. Orice marfă dusă într-un depozit se
cântărește, se măsoară, gazele se contorizează, la fel și energia electrică. Așa văd eu
lucrurile.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Operatorul va ridica gunoiul selectiv.
Deocamdată până nu se semnează contractul cu ECO SUD nu se colectează
selectiv.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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, 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 Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de
salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2018, cu
19 voturi pentru.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 205 din
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21.12.2017 privind aprobarea proiectului ”Infrastructură socială comunitară
pentru persoane adulte cu dizabilități” în municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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 Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 205 din 21.12.2017 privind aprobarea
proiectului ”Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu
dizabilități” în municipiul Moinești, județul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind darea în
administrare Spitalului Municipal de Urgență Moinești a locuinței situate în
municipiul Moinești, strada Libertății, bl. A6, ap. 7, județul Bacău.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
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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, 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 Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind darea în administrare Spitalului
Municipal de Urgență Moinești a locuinței situate în municipiul Moinești, strada
Libertății, bl. A6, ap. 7, județul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiectul de Hotărâre privind închirierea
directă a unui teren situat în municipiul Moinești, strada Căpitan Zăgănescu, nr. 6,
în favoarea S.C. Profi Rom Food S.R.L.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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
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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 Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind închirierea directă a unui teren situat
în municipiul Moinești, strada Căpitan Zăgănescu, nr. 6, în favoarea S.C. Profi Rom
Food S.R.L., cu 19 voturi pentru.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Vă informez că în data de 17 ianuarie
proiectul de buget pe anul 2018 va intra în procedura de transparență decizională.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan,
preşedinte de şedinţă, declară închisă şedinţa extraordinară din 05.01.2018, drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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