CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 16.04.2018, 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
16.04.2018.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 449/10.04.2018 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, şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti.
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 pentru completarea Hotarârii Consiliului Local al
municipiului Moinești nr. 31 din 16.02.2018 privind aprobarea soluției contractuale
pentru stingerea obligațiilor aferente Contractului de concesionare nr. 1/25.06.1992.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat în vederea
executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare
a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 16.04.2018, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 31 din 16.02.2018 privind
aprobarea soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente Contractului
de concesionare nr. 1/25.06.1992.
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
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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 4 voturi pentru. Domnul consilier Balan Vasile
nu participă la vot, conform art. 46 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel Iulian, Abăcioaie Sergiu-Dan, Sandu Teodor 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 6 voturi pentru. Domnul consilier Sandu Teodor
nu participă la vot, conform art. 46 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen 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 6 voturi pentru. Domnul consilier Vascan ȘtefanCezar nu participă la vot, conform art. 46 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului
Local al municipiului Moinești nr. 31 din 16.02.2018 privind aprobarea soluției
contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente Contractului de concesionare nr.
1/25.06.1992, cu 16 voturi pentru.
Domnii consilieri Balan Vasile, Sandu Teodor și Vascan Ștefan-Cezar nu
participă la vot, conform art. 46 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Protocolului încheiat în vederea executării contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul
Bacău.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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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, Enea Pavel Iulian, Abăcioaie Sergiu Dan, Sandu Teodor 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, Zaharia Eugen 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 aprobarea Protocolului încheiat în
vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de
operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Vă consult cu privire la data ședinței
ordinare din luna aceasta. Vă propun data de 23 aprilie sau dacă nu 24 aprilie, ora
13,00.
Membrii Consiliului local, în unanimitate, sunt de acord ca ședința ordinară
să aibă loc in data de 24 aprilie, ora 13,00.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa extraordinară din 16.04.2018, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
PROF. PURCARU IONEL
Red. C.N.
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