CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 07.02.2018, 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
07.02.2018.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 139/05.02.2018 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc domnii consilieri Abăcioaie Sergiu-Dan și Botezatu Sorin.
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.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Pentru buna desfăşurare a şedinţelor
Consiliului Local al municipiului Moineşti, potrivit art. 35 din Legea nr. 215/2001
şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Moineşti, trebuie ales un nou preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă
de trei luni. Comisiile de specialitate au propus pe domnul consilier Purcaru Ionel.
Dacă aveţi şi alte propuneri.
Nefiind alte propuneri şi ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate,
supun la vot Proiectul de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni cu
propunerea Comisiilor de specialitate.
Se aprobă preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului
Moineşti, pentru o perioadă de trei luni, domnul consilier Purcaru Ionel, cu 17
voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Purcaru Ionel – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a conduce
lucrările ședinței.
Domnul consilier Purcaru Ionel, 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 alegerea președintelui de ședință al Consiliului
Local al Municipiului Moinești, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând
domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind predarea către S.C. ECO SUD S.A. a unor
bunuri ce urmeaza a fi folosite pentru desfășurarea activității la Stația de Sortare
Moinești, aflate in domeniul privat al municipiului Moinesti.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
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Supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 05.02.2018, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 1 a fost parcurs, e trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind alegerea
președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, judeţul
Bacău.
Domnul consilier Purcaru Ionel, 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 și Darie Constantin-Olivian 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 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 Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor
aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău, cu 17 voturi
pentru.
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Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind predarea către
S.C. ECO SUD S.A. a unor bunuri ce urmeaza a fi folosite pentru desfășurarea
activității la Stația de Sortare Moinești, aflate in domeniul privat al municipiului
Moinesti.
Domnul consilier Purcaru Ionel, 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 și Darie Constantin-Olivian 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 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 Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind predarea către S.C. ECO SUD S.A. a
unor bunuri ce urmeaza a fi folosite pentru desfășurarea activității la Stația de
Sortare Moinești, aflate in domeniul privat al municipiului Moinesti, cu 17 voturi
pentru.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Vă aduc la cunoștință două problem.
Astăzi, la ora 15,30 am fost la Consiliul Județan Bacău unde am participat la o
întâlnire cu reprezentanți ai Fundației TERRE DES HOMMES din Norvegia,
urmează să vă propun încheierea unui parteneriat cu dumnealor. Pentru că nu este
prima vizită la Moinești, am stabilit câteva obiective pe care să le realizăm
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împreună, unul dintre se referă la anveloparea clădirii unde împreună cu UNICEF și
Asociația Așezământul Social Filantropic ”Sf. Mare Mucenic Gheorghe” am
realizat Centrul de activități educativ-reacreative pentru copii proveniți din familii
defavorizate. În curtea clădirii am realizat pavaje și am amenajat un loc de joacă. A
mai rămas de anvelopat clădirea, de reparat acoperișul cu prelungire în vederea
realizării unei scene. Vor aloca suma de 20.000 $, iar noi dacă va fi nevoie va trebui
să cofinanțăm diferența. O primă evaluare a fost de 20.000$, dar va trebui întocmit
proiectul ethnic și atunci vom ști exact cât costă. Al doilea proiect este dotarea cu
echipamente IT două școli din Moinești: Școala Gimnazială „George Enescu” și
Școala Gimnazială „Alexandru Sever” câte 10.000$ fiecare. De aceea am programat
ședința la ora 18,00 ca să vă informez despre ceea ce am discutat.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Cele 45 de școli incluse în acest program
de incluziune social primesc. Aceste două școli din Moinești sunt incluse în acest
program.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Această fundație este a unui cetățean
austriac de origine română. Fundația face investiția, noi vom fi parteneri.
Beneficiare sunt 37 localități din județul Bacău, municipiul Moinești și orașul Tg.
Ocna au câte două proiecte.
În acest weekend am fost în Republica Ucraina împreună cu primarii orașelor
Dărmănești, Slănic-Moldova și Tg. Ocna, dl. ministru Viorel Ilie și încă câteva
persoane, într-un schimb de bune practici. În ședința viitoare vă voi prezenta o
informare a vizitei noastre în această țară.
Vreau să vă consult referitor la ședința ordinară. Ședința Consiliului Județean
Bacău va avea loc în data de 16 februarie la ora 10,00. Pentru că ultima zi de
depunere a bugetului este data de 19 februarie, vă propun data de 16 februarie, ora
13,00.
Membrii Consiliului Local sunt de acord cu propunerea prezentată.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Am doua probleme despre care vă
informez, prima este deplasarea de ieri la București la Ministerul Dezvoltării unde
am prezentat proiectul pentru înscrierea în Planul de amenajare a teritoriului
național și o evaluare a potențialului turistic al municipiului Moinești. Am primit
întrebări de la cei 20 de membri ai Comisiei, unii dintre ei ne cunosc și ne-au adus
aprecieri. D-na primar de la Corabia ne-a spus că la Bruxelles când s-a dat exemplu
de localități din România, municipiul Moinești era în top pentru accesările de
fonduri. Din 25 de puncte posibile am obținut 23,5, erau necesare 15 puncte.
Tot ieri am avut o întâlnire cu reprezentanții OMV Petrom la sediul din
municipiul București în legătură cu preluarea imobilului care a făcut obiectul
contractului nr. 1/1992. Deși am avut mai multe întâlniri cu aceștia nu am ajuns la
nici o înțelegere în vederea încasării contravalorii apartamentelor vândute din blocul
ce face obiectul contractului de concesiune. Noi, Consiliul Local am depus raportul
de evaluare din care rezultă valoarea totală a celor 24 de apartamente de dumnealor
și care, conform contractului nu ar fi trebuit vândute și an cerut confruntarea cu
raportul de evaluare realizat de aceștia. Reprezentanții OMV PETROM au mai
propus ca o parte din această valoare să fie compensate prin oferirea la schimb a
unui bloc de garsoniere situat tot în municipiul Moinești, lucru refuzat de mine.
Având în vedere cele arătate mai sus, vă propun și dumneavoastră spre analiză
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această propunere și în același timp, solicit membrilor comisiei constituite prin
H.C.L. nr. 98/07.07.2017 să mergem la întâlnirea programată la sediul acestora din
municipiul București în data de 12.02.2018 unde vom avea discuții inclusiv cu
directorul general al acestei instituții. Domnii consilieri Nimerciag Ioan și Purcaru
Ionel împreună cu d-na consilier juridic Popescu Gabriela și cu mine vom participa
la acestă întâlnire la care voi propune încă o data plata sumelor ce reprezintă
contravaloarea rezultată din raportul nostru de evaluare sau dacă cele două rapoarte
întocmite nu au aceeași valoare, să fie plătită suma rezultată din raportul dumnealor,
iar pentru diferență să ne adresăm instanței de judecată și, în funcție de rezultatul
hotarârii, să ne conformăm.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Nu există posibilitatea legală să
acceptăm o altă variantă decât contravaloarea, contractul a ajuns la termen și sunt
bunuri de retur.
Domnii consilieri au fost de acord, în unanimitate, ca acestă întânire să aibă
loc și totodată au refuzat orice schimb de imobile și propun efectuarea plăților la
valoarea rezultată din raportul de evaluare sau propunerea făcută de primarul
municipiului Moinești.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Mai sunt câteva puncte „negre” în
municipiul nostru. La Lucăcești către liceu este o cârciumă care zilnic de la prima
oră câteva persoane așteaptă să deschidă.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Are termen 15 martie să reabiliteze
clădirea și să aducă toalete ecologice, altfel va trebui să închidă. Am desființat și
chioșcurile din partea stângă. Chioșcurile din tablă pentru că sunt singurele aprozare
din zonă, le-am spus că trebuie anvelopate. Nu vrem să le închidă, sunt afaceri de
familie și din asta trăiesc, nu vreu să vină pentru ajutor social. Le-am dat termen ca
la primăvară să le anvelopeze. Referitor la clădirea în care a funcționat Direcția de
Asistență Socială am câștigat procesul cu Consiliul Județean, urmează demolarea
acestei pentru că nu mai prezintă siguranță.
Ieri am avut o întâlnire cu domnul director al ANL la Lucăcești, au fost
reluate lucrările la acest bloc, mi-a spus că au fost alocați toți banii pe anul 2018 și
că nu sunt multe orașe din țară, constructorul știe că până la sfârșitul lunii noiembrie
trebuie să-l termine. Am prins în buget lucările de sistematizare a zonei fiind
obligația noastră. Pentru aripa din hotel pe care am propus-o a fi transformată în
locuințe ANL pentru cadre sanitare m-a informat că este necesară o nouă expertiză a
clădirii care va fi gata până în iunie.
Domnul consilier Balan Vasile: Am văzut că au fost luate containerele de la
punctele de colectare deșeuri. Acum se vor repune.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Nu se vor repune, ele au fost amplasate
pentru că nu toată populația deținea o pubelă proprie. Acum Direcția Utilități
Publice identifică pe cei care nu au îndotare pentru ca să le fie data. Pe acele
platforme vor fi amplasate pubele pentru colectare selectivă atunci când SC ECO
SUD SA va începe activitatea la Stația de sortare.
Domnul consilier Balan Vasile: Dar se adună zilnic gunoi.
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Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Noi păzim, am aplicat și amenzi dar
cetățenii nu înțeleg și aruncă în continuare gunoi pe platforme.
Domnul consilier Ilie Vasile: La Lucăcești, în zona garajelor au apărut câini
fară stăpân.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Am strâns săptămâna trecută 24 de
câini. Mâine avem programată o nouă acțiune de capturare.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa extraordinară din 07.02.2018, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
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