CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 08.11.2017, 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
08.11.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1308/03.11.2017 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 ec.
Găman Oana – director economic și doamna dr. Zală Oana – director medical.
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 Abăcioaie
Sergiu Dan. 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 Abăcioaie Sergiu Dan, cu
19 voturi pentru.
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 alegerea președintelui de ședință al Consiliului
Local al Municipiului Moinești, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice
„Consolidare, Reabilitare, Modernizare și Dotare cu Echipamente didactice și
Echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII Moinești” –
faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.15/GCP/2014 actualizat 2017, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinesti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice
„Reabilitare Școala Alexandru Sever”, municipiul Moinești – faza: Proiect tehnic şi
a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 12/CGE/2017, proiectant S.C.
CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 08.11.2017, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 1 a fost parcurs, se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico– economice „Consolidare, Reabilitare, Modernizare și
Dotare cu Echipamente didactice și Echipamente IT a Școlii Generale Ștefan
Luchian cu clasele I-VIII Moinești” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnicoeconomici, proiect nr.15/GCP/2014 - actualizat 2017, proiectant S.C. GRUP
CONSULT PROIECT S.R.L. Moinesti.
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.
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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 documentaţiei tehnico–
economice „Consolidare, Reabilitare, Modernizare și Dotare cu Echipamente
didactice și Echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII
Moinești” – faza:
D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect
nr.15/GCP/2014 - actualizat 2017, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT
S.R.L. Moinesti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de
documentaţiei tehnico– economice
municipiul Moinești – faza: Proiect
proiect nr. 12/CGE/2017, proiectant
Moinești.

zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
„Reabilitare Școala Alexandru Sever”,
tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici,
S.C. CONSULTING GRUP EXPERT 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
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.
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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 documentaţiei tehnico–
economice „Reabilitare Școala Alexandru Sever”, municipiul Moinești – faza:
Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 12/CGE/2017,
proiectant S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moinești, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti.
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 Silviu-
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Gheorghe, 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 rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Vreau să vă informez despre situația
actuală din municipiul Moinești, este obligatoriu să informez Consiliul Local și în
caz de urgență să Convoc Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Cunoașteți
istoricul activității de colectare a deșeurilor din municipiul Moinești. Nu este
necunoscută această situație pentru cetățenii municipiului și am susținut în
Adunarea Generală a ADIS Bacău faptul că vom ajunge în această situație întrucât
nu este corectă impunerea taxei de salubrizare pe persoană, suntem singura țară din
Europa care mai are acest sistem de plată, am solicitat impunerea pe cantitatea de
deșeuri produsă de localități. Am solicitat să propună un preț care a rezultat în urma
licitației la care a participat SC Compania Romprest Service S.A. și nu prețul pe
care îl practică celelalte localități. Știți că ne-au cerut să adaptăm prețul la cel
practicat în mediul rural. Cu cinci zile înainte de data de 01.11.2017 SC Compania
Romprest Service S.A. ne-a notificat că de la data de 01.11.2017 nu va mai ridica
deșeurile din municipiul Moinești. Se prelevează de o clauză din contract prin care
pot notifica sistarea activității atunci când UAT-urile acumulează datorii. Consider
că este o scăpare a celor care au întocmit Caietul de sarcini și s-au ocupat de
licitație, mandatți și de noi în anul 2010. Nu cred că este bine că a lăsat liber
operatorului să notifice o localitate că nu va mai presta activitate doar cu cinci zile
inainte. Am anunțat ADIS Bacău, am convocat Comitetul Local pentru Situații de
Urgență în data de 01.11.2017 și am solicitat Prefectului Județului Bacău
convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în data de 02.11.2017,
ora 18,00 la care am participat împreună cu domnul primar al orașului Dărmănești
aflat în aceeași situație. S-a discutat cu fiecare unitate responasabilă, respecriv DSP
Bacău, DSV Bacău, Garda de Mediu, Serviciul Județean pentru Situații de Urgență.
Nu pot lua măsuri până când nu este declarată starea de alertă. Nu putem interveni
cu forțe proprii pentru că nu avem unde duce gunoiul. Dacă se face curățenie, nu se
poate declara starea de alertă. Ieri m-am prezentat împreună cu domnul președinte al
Consiliului Județean Bacău la București la Ministrul Mediului căruia i-am solicitat o
întrevedere. La această întâlnire a fost prezent domnul Dragoș Benea, fostul
președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Bogdan Seto de la ADIS Bacău,
doamna Nina Chiper care a lucrat în aparatul tehnic al ADIS Bacău, domnul
ministru Viorel Ilie, doamna ministru Grațiela Vasilescu, doi directori și un secretar
de stat din Ministerul Mediului. Am informat despre situația creată, suntem invinuiți
că din cauza noastră sunt și alte UAT-uri datoare, că am fost un exemplu negativ.
Eu am spus în Adunarea Generală a ADIS că se va ajunge în această situație dacă
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nu se iau măsuri pentru impunerea la plată pe cantitatea de deșeuri produsă pentru
că nu se poate ține cont de prețul din 2010. Noi am menținut taxa de salubrizare la
nivelul anului 2010, activitatea fiind prestată cu serviciul propriu. Doamna Ministru
a stabilit o întâlnire cu Ministerul Mediului, Ministerul de Finanțe și Ministerul
Fondurilor Europene pentru a lua în calcul modificarea Documentului de poziție,
inclusiv taxa pe persoană. Dumneaei ne-a spus că se lucrează la un proiect de lege
prin care se va impune ca toate mașinile să fie dotate cu cântar, iar plata să se facă la
cantitate și nu la numărul de persoane. Am cerut o soluție în momentul de față
pentru că este o situație deosebită care periclitează sănătatea cetățenilor. Astăzi la
ora 13,00 s-a convocat o întâlnire la Agenția Națională pentru Protecția Mediului cu
reprezentanții SC Compania Romprest Service S.A., va fi verificată autorizația de
mediu și dacă avea dreptul să întrerupă activitatea de colectare a deșeurilor din
localități. Acest operator prestează și în alte șapte județe din țară și în două sectoare
din municipiul București. Sperăm să deblocheze situația, în caz contrar, în funcție
de răspuns, la ora 16,00 voi convoca Comitetul Local pentru Situații de Urgență
pentru a declara starea de alertă. Starea de alertă se comunică Prefectului Județului
Bacău care trebuie să-și dea acordul. Va fi necesar să constituie Grupul de suport
tehnic, să vină în teritoriu pentru a constata că este întradevăr situație de alertă, că se
periclitează starea de sănătate a cetățenilor, funcție de rapoartele grupului de suport,
va aceepta sau nu situația de alertă. În cazul stării de alertă se va permite
Municipiului Moinești să încredințeze direct unui operator autorizat ridicarea și
transportul deșeurilor, fără o procedură de licitați. Am alocat o sumă în buget pentru
acest lucru pe care ați aprobat-o, pentru a fi pregătiți în cazul acestei situații. Sper să
găsim acel operator pentru că nimeni nu vrea să vină. Singurul operator care are
licență de exploatare în județul Bacău este SC Compania Romprest Service S.A. Nu
ar fi o problemă în situația de alertă pentru operatorul care ar urma să presteze. Dar
vom avea o problemă în găsirea acestui operator, noi sperăm să se deblocheze
situația. Vă informez ca dumneavoastră să puteți comunica cetățenilor. Dacă aveți
întrebări?
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar: Dacă nu se deblochează și nu găsim
un operator, ce vom face?
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Trebuie să găsim, mai colectează SC
SOMA SRL Bacău, nu-i trebuie licență, nici autorizație, este agent economic
acreditat pentru salubrizare.
Doamna secretar jr. Dîrlău Marilena: Activitate de colectare și transport,
dar nu depozitare.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Chiar SC Compania Romprest Service
S.A. poate presta cu un contract direct cu primăria, fără ADIS.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar: Unde il depozitează?
Domnul primar jr. Vieru Valentin: În cazul stării de alertă Prefectul
dispune depozitarea în depozitul regional.
Domnul consilier Vandra Vasile: Alte localități au deblocat situația?
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Domnul primar jr. Vieru Valentin: Sunt patru localități care au procedat de
capul lor și au plătiti din bugetul local pentru cetățenii care au domiciliul în
localitatea respectivă dar sunt plecați din localitate, sperând să recupereze de la ei.
Este riscul lor, eu nu vă propun așa ceva. SC Compania Romprest Service S.A.
revendică faptul că avem 17 miliarde lei vechi restanță la plată. Primăria s-a adresat
Instanței de judecată pentru această sumă, pe data de 04 decembrie avem stabilit
termen de judecată, am solicitat certificat de grefă. Ce va decide Instanța de
judecată vom respecta întocmai. Vă dau exemplu: Primăria orașului Dărmănești a
avut această situație în lunile ianuarie-februarie 2017. A solicitat Instanței de
judecată ordonanță președențială, a câștigat și a obligat SC Compania Romprest
Service S.A. să reia activitatea, a reluat-o, acum a făcut recurs și în 2 noiembrie s-a
pronunțat Instanța de judecată care a menținut această hotarâre prin care obligă
operatorul să presteze activitate în orașul Dărmănești. Nu au reluat activitatea,
domnul primar a notificat Executorul judecătoresc pentru a pune în aplicare
Hotarârea Instanței de judecată. Neexecutarea unei Hotarâri judecătorești este de
natură penală. Noi am depus vineri la Tribunalul București, pentru că sediul firmei
este acolo, în șapte zile trebuie să stabilească termen de judecată pentru a emite
Ordonanță președențială. Sperăm să avem câștig de cauză, vom declara starea de
alertă pentru 30 de zile și în cazul în care se judecă în acestă perioadă, să oblige SC
Compania Romprest Service S.A. să continue activitatea până la judecarea celuilalt
dosar.
Vă mai înformez că luni am participat la Adunarea Generala a Asociației
Municipiilor din România împreună cu domnul Prim Ministru unde s-a votat să nu
fie redusă cota de la 16% la 10% întrucât afectează cu cel puțin 30% bugetele
locale. La ora 18,00 a avut loc Gala premiilor AMR la Ateneul Român la care a
participat Președintele României și reprezentanți din Guvern. S-au acordat 10
premii. Și noi am depus două proiecte, unul pe asistență socială și unul pe protecția
mediului, spații verzi și locuri de joacă. Vă pot informa că am fost nominalizați la
premiul pentru cel de-al doilea proiect alături de municipiul Cluj-Napoca și
municipiul Vaslui. Premiile au fost câștigate de municiile reședință de județ, dar
este de apreciat că am fost nominalizați la această gală. De asemeni, în urmă cu o
lună a avut loc Gala premiilor în administrația publică unde am fost premiați pentru
proiectul stațiune turistică. După cum vedeți, se întâmplă și lucruri bune, nu numai
rele.
Domnul consilier Vandra Vasile: Orașul Comănești este în aceeași situație?
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Orașul Comănești face parte din ADIS
dar și-au menținut serviciul obținut prin fonduri PHARE. Nu le mai dă voie să ducă
gunoiul în rampă la Bacău.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Am aprobat și noi acel Document de
poziție.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: În 2010 era o politică tarifară și o
prognoză întocmită de un proiectant, care astăzi nu se poate implementa. Dacă noi
măream taxa în 2014 la 10 lei/persoană și acceptam plata, nu se întâmpla nimic. Nu
am fost atunci de acord să mărim taxa de salubrizare. Astăzi, poate vom fi nevoiți să
o mărim pentru că a crescut nivelul salariului minim pe economie. Este o altă
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abordare pentru că în anul 2014 era alt nivel al salariului minim pe economie, alt
preț la combustibil, etc.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Ei susțin că a fost aprobat de la
început, dar creșterea nu a sesizat-o nimeni.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Dacă era stabilită o taxă de bază, nu era
necesară Hotarârea Consiliului Local nici în 2015 și nici în 2016. Am votat o
prognoză a taxei până în 2032. Nu știm dacă azi la ora 16,00 vom declara sau nu
starea de alertă, dar ce vom face în 2032 nici atât. Așa au venit în Consiliul local
atunci pe considerentul că se accesează 16 milioane de euro pentru o colectare
modernă a deșeurilor, selectare, depozitare, regional și nu individual. Cu toții am
fost de acord crezând că vom ajunge într-o situație mai bună decât cea care era
atunci. Ministrul Mediului a constituit Comisia ministerială care se va întâlni cu
reprezentanții Ministerului de Finanțe și ai Ministerului Fondurilor Europene pentru
a lua în calcul cele 14 proiecte din România, toate fiind în aceeași situație și toate
lucrate de același consultant Fichtner Environment.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Cât timp ține starea de alertă?
Domnul primar jr. Vieru Valentin: 30 de zile, dacă în acest timp se
pronunță Instanța de judecată, operatorul trebuie să vină să presteze activitate. Ea se
mai poate prelungi. Comisia ministerială va acționa pentru deblocarea situației
generale, va începe cu județul Bacău și se va lucra la un Document de poziție care
să schimbe plata taxei/persoană, să impună operatorului să cântărească deșeurile și
să se plătească la cantitate atât populația cât și agentii economici. Colaborarea este
la nivel ministerial pentru că sunt proiecte cu fonduri europene și putem ajunge la
infrigement, adică de a fi penalizați cu 5, 25 sau 100%. Dacă noi azi solicităm
ieșirea din ADIS suntem buni de plată a întregului proiect. Dacă se va lua o
penalitate pe întreg județul, cofinanțarea a fost asigurată de Consiliul Județean
Bacău având în vedere faptul că beneficiari sunt cetățenii din județul Bacău nu
numai din municipiul Moinești. Am ridicat problema la Ministerul Mediului, nu
poate Moineștiul să aprobe nivelul taxei la 9,25 lei/persoană atât timp cât în Bacău,
Comănești și Buhuși taxa este de 6 lei/persoană. Domnul Benea a spus că va fi și în
Bacău taxa adaptată. Ne acuză pe noi că nu vrem să aprobăm acel act adițional
pentru că s-a clarificat contestația la licitație la CNSC privind operarea rampelor de
transfer a celulei 2 a depozitului regional și a stațiilor de sortare. ECO SUD a
câștigat licitația iar noi trebuie să aprobăm acel act adițional. Il voi supune aprobării
Consiliului local în ședința ordinară.
Doamna secretar jr. Dîrlău Marilena: Nu putem pentru că trebuie să acest
proiect de hotarâre trebuie parcurgă procedura transparenței decizionale, iar noi
avem dechisă acțiune la Instanța de Contencios Administrativ de către ADIS pentru
Hotarârea de aprobare a taxei de salubritate. Știți că am parcurs procedura de 30 de
zile în luna decembrie 2016, dar erau zile calendaristice nu lucrătoare, în luna
decembrie sunt și sărbători legale și ADIS ne-a contestat Hotarârea. La ședința de
luni de la Consiliul Județean la care am participat am spus domnului președinte că
ceea ce dumnealui solicită prin ADIS către UAT-uri este nerespectarea legislației în
vigoare, atât timp cât ADIS-ul care trebuie să reprezinte UAT-urile este cel care nea deschis proces la Instanța de judecată pentru anularea acestor acte administrative
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adoptate de Consiliul local cu încălcarea prevederilor legale, atunci eu nu pot să
avizez de legalitate și ca o completare la ceea ce a spus domnul primar, am susținut
faptul că acest act adițional ar fi trebuit să cuprindă inclusiv propunerea de
modificare provenită de la Moinești de un an prin adrese prin care propuneam
scăderea numărului populației care este un număr aberant, se bazează pe
recensământul din 2006, adică 26.000 de locuitori, iar acum după datele oficiale
transmise de INS avem 21.000 de locuitori. Răspunsul domnului președinte a fost
următorul: cum am avut la alegeri 10 000 de alegători? I-am explicat că votează
toate persoanele cu drept de vot care au domiciliul și reședința stabilite în
municipiul Moinești și nu numai cele care locuiesc și generează deșeuri.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Un student a venit acasă în ziua
alegerilor și a votat, dar el nu stă efectiv în Moinești, este plecat la studii. De
asemenea, vă informez că avem conturile blocate de către SC CRAB SA pentru
neplata facturii de apă pluvială din vară în suma de 2 miliarde lei vechi, fără a avea
un proces-verbal de constatare a acelei cantități de precipitații produsă în patru luni.
Am contestat la Instanța de judecată, au venit cu probă de la Tg. Ocna unde este
stație de măsurare a precipitațiilor, punctul cel mai apropiat de municipiul Moinești,
au mers la Executorul judecătoresc cu acele facturi neconfirmate de noi și ne-au
blocat conturile. Astăzi a avut loc Adunarea Generală, domnul Vinghiac participă
din partea primăriei Moinești și mi-a transmis mesaj că nu s-a deblocat situația.
Domnul director al SC CRAB SA a spus că acționarul majoritar al societății este
Primăria Bacău care nu acceptă nici un fel de datorie. L-am văzut și pe domnul
Iftimie Adrian pe la ușa sălii de ședințe cu problema rangului de municipiu. Vreau
să vă spun că la Gala premiilor AMR am stat alături de domnul primar Negoiță,
domnii primari ai municipiilor Constanța, Buzău, Brăila, cele mai mari din
România. Este o onoare pentru noi că am fost nominalizați între 130 de municipii
din România, din care 40 reședință de județ.
Doamna secretar jr. Dîrlău Marilena: Este vorba și de oportunitățile de
finanțare pe care nu le-am putea avea ca oraș sau comună.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Pe data de 14 noiembrie se va sista
furnizarea apei potabile datorită unor intervenții la Stația Cărăboaia, conducta care
descarcă apa din baraj este aeriană și nu este bine pentru că vine sezonul rece și
poate ceda, mai bine intervin acum. Va fi restricționată două zile. Aștept răspunsul
de la București cu deșeurile, deja am contactat-o pe doamna Prefect ca să știe că
trebuie să formeze acel grup tehnic care să vină în teritoriu să constate situația și să
întocmească raportul. Ceea ce nu știu cetățenii este că noi menținem taxa de
salubritate la nivelul anului 2010 și nu am acceptat majorarea ei.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan,
preşedinte de şedinţă, declară închisă şedinţa extraordinară din 08.11.2017, drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
PROF. ABACIOAIE SERGIU DAN

Red. C.N.
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