CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 09.01.2017, 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
09.01.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 35/04.01.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat doamna consilier Matei Alina-Georgiana și domnul consilier Ilie
Vasile.
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 Nimerciag Ioan.
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 Nimerciag Ioan, cu 17
voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Nimerciag Ioan – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a conduce
lucrările ședinței.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 aprobarea evenimentului ”Ziua Națională a
Culturii Române”.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
3. Prezentarea adresei nr. 385/04.01.2017.
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Supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 09.01.2017, cu 17 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
evenimentului ”Ziua Națională a Culturii Române”.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Breahnă Neculai, membru al Comisiei juridice: Comisia
formată din Nimerciag Ioan - preşedinte, 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, 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 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, 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerea executivului de stabilire a unui preț
pe bilet pentru elevi și studenți in suma de 10 lei/bucata.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea evenimentului ”Ziua
Națională a Culturii Române” completat, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 3 de pe ordinea de zi: Prezentarea adresei nr. 385/04.01.2017.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Înainte de a prezenta adresa nr.
385/04.01.2017 vreau să vă aduc la cunoștință prevederile Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, care
precizează următoarele:
”Art. 16 – (1) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de
primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului
primarului.
(2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al
orașului, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.”
Art. 17 – (1) Primarul poate demisiona, anunțând în scris consiliul local și
prefectul. La prima ședință a consiliului, președintele de ședință ia act de această
situație, care se consemnează în procesul-verbal și devin aplicabile dispozițiile art.
16.”
Această adresă reprezintă demisia domnului primar ca urmare a validării în
funcția de senator în Parlamentul României și îl rog pe domnul președinte de ședință
să ia act de această situație.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă - Dau citire
adresei nr. 385/04.01.2017 transmisă Consiliul local al municipiului Moinești și
Instituției Prefectului Județului Bacău
”Demisie,
Subsemnatul Ilie Viorel, primar al municipiului Moinești, jud. Bacău, având
in vedere că, în urma alegerilor parlamentare din data de 11 decembrie 2016, am
fost ales și validat în calitatea de senator în Parlamentul României în
Circumscripția electorală nr. 4 Bacău, și ținând cont de prevederile art. 87(1), lit.
”i” din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea corupției, care prevede că funcția de primar este
incompatibilă cu calitatea de sanator și de prevederile art. 15, al. (2) lit. ”b” din
Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali care stipulează: ”calitatea de
primar încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în
următoarele cazuri: a) demisie, b) incompatibilitate.. etc”.
Începând cu data prezentei solicit să luați act de înceterea de drept a
mandatului de primar al municipiului Moinești, jud. Bacău, prin demisie.”
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Se va întocmi referatul care va avea
atașate actele doveditoare ale calității de senator, respectiv Hotarârea Guvernului
României nr. 163/2016 care are prevăzută în Anexă - Lista senatorilor aleși la data
11 decembrie 2016, ale căror mandate au fost validate în ședința din 21 decembrie
2016, precum și Certificatul doveditor al alegerii senatorului depus odată cu
demisia. Acest referat și actele menționate anterior împreună cu procesul-verbal al
ședinței de astăzi le voi înainta Instituției Prefectului și imediat ce vom intra în
posesia Ordinului Prefectului județului Bacău, vom convoca o ședință extraordinară
pentru a alua act de acesta.
Conform art. 72 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în caz de vacanță a funcției
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de primar atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege vor fi exercitate de drept de
domnul viceprimar. De asemenea, în acestă situație consiliul local poate delega,
prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar
atribuțiile domnului viceprimar.
După emiterea Ordinului Prefectului, în termen de 90 de zile, Guvernul
României va stabili data alegerilor pentru primarul municipiului Moinești.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa extraordinară din 09.01.2017, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
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