CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 16.12.2016, 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. „1” din Legea 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 16.12.2016.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1551/09.12.2016 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipsește motivat doamna consilier Matei Alina-Georgiana.
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, directori și contabili șefi ai unităților de
învățământ din municipiul Moinești și reprezentanţi mass-media.
Din partea partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă doamna
ec. Găman Oana – director economic.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 23.11.2016 și
procesul-verbal al ședinței extraordinare din 06.12.2016 au fost afişate pe pagina
web www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi au fost puse la dispoziţia comisiilor de
specialitate pentru a fi analizate în cadrul şedinţelor de comisii şi rezolvate cu
eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul
dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 23.11.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 23.11.2016, cu 18 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 06.12.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 06.12.2016, cu 18 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Enea Pavel Iulian – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a
conduce lucrările ședinței.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, 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. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 23.11.2016.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
06.12.2016.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2016.
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Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului
Moineşti preliminată la data de 31.12.2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
condițiilor de majorare a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza
municipiului Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe
teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă precum și
pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată
din municipiul Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre prind aprobarea concesionării fără licitație publică a
unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada Plopilor, nr. 2, jud.
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciile publice de
alimentare cu apă potabila si de canalizare.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului ”PĂRINȚI INFORMAȚI
– COPII PROTEJAȚI”, micro-grant finanțat de UNICEF România în cadrul
proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul
comunităţii” pentru anul 2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.
2/24.06.2010 incheiat cu Asociaţia Crescătorilor de Animale Hangani-Urminis din
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.
3/30.06.2010 incheiat cu Asociaţia Crescătorilor de Animale Văsâiești-Lucăcești
din municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.
2/17.10.2011 incheiat cu domnul Darie Constantin, crescător de animale din
municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind constituirea dreptului de superficie în
favoarea Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Moinești pentru suprafața de
329 mp teren proprietate privată.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi două proiecte
de hotarâre urgente și anume:
1. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local Moinești nr. 93/19.08.2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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2. Proiect de Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local
Moinești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare
pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii
”Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri
municipale în județul Bacău”.
Iniţiator: Viveprimarul municipiului Moineşti
care au fost analizate in ședița comisiilor de specialitate și avizate favorabil de către
acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 18 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a celor două
proiecte de hotarâre.
Consult pe domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul
ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată,
ulterior modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi completet al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 16.12.2016, cu 18 voturi
pentru.
Punctele 1 și 2 au fost parcurse, se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2016.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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 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.
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Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin, 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerea de rectificare a bugetului local ca
urmare a semnării contractului de finanțare cu M.D.R.A.P. pentru realizarea
obiectivului de investiții ”Reabilitare Școala Alexandru Sever Moinești” în valoare
de 1.727.099 lei.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2016 completat, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor municipiului Moineşti preliminată la data de 31.12.2016.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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.
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, 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, Bortezatu Sorin, 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
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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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
municipiului Moineşti preliminată la data de 31.12.2016, cu 18 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitelor pe clădirile
și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Moinești.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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.
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, 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, Bortezatu Sorin, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea condițiilor de majorare a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite
de pe raza municipiului Moinești, cu 18 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
scutirii de la plata impozitului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la
exploatarea resurselor de apă precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a
bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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 4 voturi pentru și o abținere (domnul consilier
Balan Vasile).
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, 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, Bortezatu Sorin, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor
de apă precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu
apă și apă uzată din municipiul Moinești, cu 17 voturi pentru și o abținere (domnul
consilier Balan Vasile).
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Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre prind aprobarea
concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul
Moinești, strada Plopilor, nr. 2, jud. Bacău.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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.
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, 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, Bortezatu Sorin, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre prind aprobarea concesionării fără licitație
publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada Plopilor, nr.
2, jud. Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
tarifului pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabila si de canalizare.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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.
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, 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, Bortezatu Sorin, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciile
publice de alimentare cu apă potabila si de canalizare, cu 18 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
proiectului ”PĂRINȚI INFORMAȚI – COPII PROTEJAȚI”, micro-grant finanțat
de UNICEF România în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de
servicii integrate la nivelul comunităţii” pentru anul 2017.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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.
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, 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, Bortezatu Sorin, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului ”PĂRINȚI
INFORMAȚI – COPII PROTEJAȚI”, micro-grant finanțat de UNICEF România în
cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul
comunităţii” pentru anul 2017, cu 18 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Contractului de concesiune nr. 2/24.06.2010 incheiat cu Asociaţia Crescătorilor de
Animale Hangani-Urminis din municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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.
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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, 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, Bortezatu Sorin, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Contractului de
concesiune nr. 2/24.06.2010 incheiat cu Asociaţia Crescătorilor de Animale
Hangani-Urminis din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Contractului de concesiune nr. 3/30.06.2010 incheiat cu Asociaţia Crescătorilor de
Animale Văsâiești-Lucăcești din municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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.
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
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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, Bortezatu Sorin, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Contractului de
concesiune nr. 3/30.06.2010 incheiat cu Asociaţia Crescătorilor de Animale
Văsâiești-Lucăcești din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Contractului de concesiune nr. 2/17.10.2011 incheiat cu domnul Darie Constantin,
crescător de animale din municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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.
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, 5 voturi pentru. Domnul consilier Darie ConstantinOlivian nu participă la vot, conform art. 46 din din Legea adimistrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Contractului de
concesiune nr. 2/17.10.2011 incheiat cu domnul Darie Constantin, crescător de
animale din municipiul Moinești, județul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Domnul consilier Darie Constantin-Olivian nu participă la vot, conform art.
46 din din Legea adimistrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind constituirea
dreptului de superficie în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Municipiul
Moinești pentru suprafața de 329 mp teren proprietate privată.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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.
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, 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, Bortezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan Cezar -
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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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind constituirea dreptului de superficie în
favoarea Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Moinești pentru suprafața de
329 mp teren proprietate privată, cu 18 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea și
completarea Hotarârii Consiliului Local Moinești nr. 93/19.08.2016.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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.
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, 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, Bortezatu Sorin, 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.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local Moinești nr. 93/19.08.2016, cu 18 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind mandatarea
reprezentantului Consiliului Local Moinești în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și
completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de
licitație organizată în vederea atribuirii ”Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău”.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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.
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, 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, Bortezatu Sorin, 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 Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Consiliului Local Moinești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea
Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație
organizată în vederea atribuirii ”Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău”, cu 18 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Prin adresa inregistrată la Primăria
Moinesti cu nr. 56668/07.12.2016 Asociația de Dezvoltare Intecomunitară pentru
Salubritate Bacău ne solicită aprobarea prin H.C.L. a taxei speciale de salubritate in
strictă conformitate cu cu prevederile Planului Anual de evoluție a taxelor și
tarifelor aferente Proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în
Județul Bacău. Vă informez că am participat acum două săptămâni la Adunarea
Generală a Asociației ADIS Bacău împreună cu reprezentantul Consiliului local dl.
dir. Baciu Costel, am prezentat un punct de vedere față de această majorare a taxei
speciale de salubritate și a tarifului pentru agenții economici deoarece au fost
stabilite în anul 2010 și aprobate prin Hotarâre ale Consiliilor locale, reactualizate în
anul 2013. Acum se solicită majorarea de la 9,25 lei/persoană/lună la 9,61 lei/
persoană/lună în mediul urban și de la 3,46 lei/persoană/lună la 3,87
lei/persoană/lună în mediul rural. Dacă în Adunarea Generală ADIS Bacău
dinaintea alegerii noii conduceri, respectiv a președintelui Asociției și a Consiliului
Director, au votat împotriva majorării taxei și a tarifului 4 UAT-uri, în această
Adunare Generală au votat împotrivă 11 UAT-uri și 8 s-au abținut. Cu toate aceste,
prin votul majorității, am stabilit majorarea taxei speciale de salubritate și tarifului.
Mai mult, am primit această adresă ca într-o viitoare ședință a Consiliului local să
supunem aprobării dumneavoastră majorarea taxei. După cum știți, prin Hotarâre sa aprobat taxa specială de salubritate diferențiat pe locuințele individuale și pentru
cele colective și anume 6 lei/persoană/lună la locuițele individuale și 7,5
lei/persoană/lună la cele colective. Ne-am achitat datoria către ADSI Bacău a
serviciilor prestate la valoarea încasată de la populație conform Hotarârii
Consiliului local, cu toate acestea ne notifică în fiecare lună că avem o restanță de
7.700 mii lei care nu este reală. În AGA ADIS au cerut votul membrilor pentru a
deschide acțiune în instanță UAT-urilor care nu și-au achitat taxa de salubritate,
fiind în cauză UAT Moinești UAT Dărmănești. De aceea, pentru a intra în
legalitate, înainte de a supune aprobării Consiliului local acest proiect de hotarâre
trebuie să fie lansat în dezbatere publică. Am pregătit expunerea de motive și
proiectul de hotarâre pe care vă rog să-l semnăm toți consilerii locali.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă amintesc motivația pentru care suntem
în această situație. După cum știți, un consultant a gândit acest proiect și a estimat o
cantitate de gunoi pe fiecare persoană în parte. În urma operării acestui serviciu
începând cu luna ianuarie 2016 s-a constatat că acea cantitate de gunoi nu se
produce. Și atunci am spus că dacă taxa de 9,25 lei/persoană/lună a fost stabilită
acum 6 ani pentru acea cantitate de gunoi, nu mi se pare logic cantitatea de gunoi
fiind mai mică să fie și tariful mai mic pentru că nu ai obiect de activitate decât în
limita a ceea ce predă fiecare cetățean și fiecare operator economic. Acesta este
punctul nostru de vedere pe care îl susținem în continuare pentru că este corect. Mă
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aștept ca în perioada următoare să stăm la masa discuțiilor cu reprezentanți ai
conducerii ADIS și cu ceilalți primari, mă refer la cei de la orașe și municipii pentru
că nu consider a fi normal ca acest tarif să-l stabilim cu primarul de comună sau
reprezentantul unei comune cu 2000 de locuitori. Voi cere și voi urmări ca acest
demers să se realizeze și poate ajungem cu vot de reprezentare/număr de locuitori,
respectiv municipiul Moinești reprezintă un număr de 24 mii locuitori conform
Institutului Național de Statistică, după ultimul recensământ 20.800 locuitori, dacă
se merge pe numărul celor declarați activi aprox. 13.000 locuitori care plătesc taxa
de salubritate. Nu consider normal ca votul unui primar de oraș sau de municipiu să
fie egal cu votul unui primar de comună. Acesta este punctul nostru de vedere și vă
rog să semnați și dumneavoastră proiectul de hotarâre pentru a parcurge etapele
procedurii transparenței decizionale.
Domnul consilier Nimercig Ioan: Acum solicită majorare de la 9,25
lei/persoană/lună la 9,61 lei/persoană/lună. Cum argumentează?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Că așa a prevăzut proiectantul în
proiect.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Chiar și acest lucru nu-l consider
fundamentat. Când întocmești un Studiu de prefezabilitate, în faza de proiect tehnic
și în faza de împlementare lucrurile se modifică și scade valoarea. Acum vin cu
această solicitare în baza proiectului de acum câțiva ani, fără o motivație de
majorare sustenabilă economic. Să ne spună de ce trebuie să majorăm, a crescut
prețul la carburant, au crescut salariile?! Ori ei vin și ne spun că așa au prevăzut
acum 6 ani și trebuie să majorăm.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Nu se plătește la cantitatea de gunoi
colectată?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Au refuzat permanent să ne comunice
cantitatea de gunoi, bonul de cântar pe care operatorul îl are aferent municipiului
Moinești. Noi am cerut permanent, ei refuză să ne comunice. Nu vreau ca nici o altă
UAT să acopere cheltuiala pe care cetățenii din municipiul Moinești o provoacă,
respectiv dacă în urma comunicării cantitatea de gunoi dintr-o lună colectată de pe
raza municipiului Moinești, dacă sumele pe care noi le virăm se dovedesc că nu
acoperă această cantitate de gunoi, atunci le-am promis că o să vă conving și pe
dumneavoastră să majorăm această taxă. Dar până atunci nu am nici un temei să
susțin o majorare atât timp cât nu este fundamentată. Noi am operat prin serviciul
propriu cu 7,5 lei/persoană/lună la locuințele colective și 6 lei/persoană/lună la
locuințele individuale, ne-am acoperit întreaga cheltuilă și în fiecare an ne-a rămas o
sumă pe care am investit-o în mijloace fixe cu aprobarea Consiliului local. Noi și
alte câteva localități suntem singurii care am operat, restul se ghidează după o
proiecție de acum 6 ani care nu o consider conformă cu realitatea de astăzi.
Domnul consilier Balan Vasile: Cu două luni în urmă am aprobat un
tarif/tona de gunoi.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este vorba de tariful de depozitare la celula
II a depozitului județean de deșeuri conform Bacău. Noi știm prețul dar nu știm
cantitatea.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Există cântar la Găzărie, dacă nu vor, săi dăm în judecată.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Este cântărit zilnic, dar refuză să
ne comunice cantitatea de gunoi. Noi plătim către ADIS Bacău ceea ce încasăm de
la populație și aceasta achită către operatorul de salubritate pe cantitățile pe care le
ridică din fiecare localitate. Noi plătim taxa/lună/persoană, iar ADIS plătește
operatorului pe cantitatea de gunoi. Dorim să ne comunice această cantitate.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Să le transmiteți adresă ca să ne
comunice în termen cantitatea de gunoi ridicată, altfel vom lua măsuri.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Să majoreze taxa celui care generaeză
mult gunoi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Acesta este principiul de bază, să majorezi
taxa celui care generează mult gunoi, ori noi majorăm taxa dar nu producem mult
gunoi. Un proiect de mediu este un proiect prin care să reduci cantitatea de deșeuri
menajere cât mai mult și să reciclezi. Ori nu se întâmplă așa.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: De aceea vă rog ca până în data de
5 ianuarie, la ora 12,00 când este stabilită dezbaterea publică să formulați eventuale
puncte de vedere și să participați pentru a încheia un proces-verbal pe care să-l
avem la proiectul de hotarâre.
Domnul consilier Balan Vasile: Această societate este prestatorul serviciului
de colectare a gunoiului. Orice serviciu se plătește conform unei facturi.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Noi suntem membri ADIS, ori
acea factură merge către aceasta, întrucât nu este încheiat un contract direct cu
UAT-urile, ci între societate să prestator.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Noi nu avem nimic cu prestatorul, el își
face treaba bine, noi avem o problemă cu ADIS Bacău.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Orașul Comănești este membru ADIS?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Este membru, dar nu prestează SC
Romprest Service SA acest serviciu. Mai mult, în orașul Dărmănești a fost sistată
colectarea gunoiului din data de 2 decembrie până ieri, am primit și noi această
adresă dar nu au sistat colectarea pentru că am achitat factura. Este posibil ca în
luna ianuarie să ne notifice și să ia această măsură și pe raza municipiului Moinești.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Pe termen mediu și lung nu putem găsi o
altă variantă?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Așa ne-am propus, dar nu au
convocat nici o adunare generală ca să aducem în discuție.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Odată semnat acordul de parteneriat pentru
acest proiect care a primit finanțare nerambursabilă, în momentul în care te retragi
ești bun de plată. Ori noi nu vrem să ne retragem ca să ne impute cotă parte sau
chiar mai mult întregul proiect. Ori el nu funcționează nici acum, nu avem colectare
selectivă, nu se folosesc stațiile de transfer, de sortare, sunt multe care nu
funcționează normal. Că ne dau afară, este problema lor, atunci vom cere utilajele
noastre înapoi care sunt locale la SC Romprest Service SA, noi ne-am respectat
contractul și vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare. Sper, așa cum
spunea și domnul viceprimar, că tot mai mulți primari își vor da seama că nu este
nevoie de a majora acest tarif și că ADIS-ul nu are nevoie de acești bani pentru că
diferența rămâne la ADIS, pentru că plătește la tona de gunoi, iar el vrea bani de la
noi pe număr de locuitori conform INS.
Domnul consilier Ilie Vasile: Să le cântărim fiecare mașină care pleacă cu
reprezentantul nostru de față.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Este cântărită, dovada este că ei
colectează puțin gunoi, la ultima întânire au afirmat că au 20 de mașini care nu
lucrează. De ce? Pentru că nu se atinge cantitate de gunoi prognozată la data
licitației.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: S-a supreastimat cantitatea de gunoi, s-a
licitat și s-a cerut operatorului un număr de mașini noi. Operatorul s-a conformat
cerinței și acum le ține pe dreapta și nimeni din ADIS nu are curajul să spună că
trebuie renegociat contractul pe situația reală din teren. Nu au curaj, le este teamă.
Ori mai devreme sau mai târziu cineva va plăti pentru asta. Operatorul ține 20 de
mașini pe dreapta, plătește rate, amortizare, de ce să nu te întâlnești și să discuți ce
se poate face?! Puteau întocmi o situație reală la 6 luni, la sfârșitul anului 2016 ca să
se știe, dar preferă să ceară majorare de taxă.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: În continuare vă prezentăm
rezultatele obținute în urma implementării proiectului ”Părinți Informați – Copii
protejați”derulat în anul 2016.
Doamna Armeanu Mădălina-Constanța, administrator public: În anul
2013 peste 40% din populația României, respectiv 49% din populația de copii a
României, era expusă riscului de a trăi în sărăcie. Acest lucru se datorează mai
multor factori: accesul scăzut la servicii de sănătate, sociale și de educație,
cunoștințe limitate despre drepturi și oportunități și criza economică ce se manifesta
atunci. Pentru a întâmpina aceste probleme UNICEF a demarat un Proiect Pilot în
județul Bacău care și-a propus aplicarea unui model de furnizare de servicii sociale
integrate în care sunt implicați trei factori cheie a vieții sociale: asistentul medical,
asistentul social și consilierul școlar. Proiectul este finanțat din fonduri norvegiene
(Norway Grant) și din resurse proprii în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bacău,
Prefectura Bacău, precum și cu 38 de autorități publice locale din județul Bacău.
Durata proiectului pilot este de 3 ani. Partenerii activi în dezvoltarea și
implementarea modelului sunt: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului şi Adopţie, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale,
Ministerul Tineretului şi Ministerul Fondurilor Europene, Direcţia Generală de
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Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia
Judeţeană de Sănătate Publică, Direcţia Judeţeană de Tineret, furnizori de servicii
sociale, educaționale și medicale, autorități publice locale, județene și naționale,
organizații neguvernamentale. Primăria Moinești în parteneriat cu Asociația
Așezământul Social Filantropic Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Moinești au
derulat un microgrant în valoare de 52.600 lei din care contribuția municipiului
Moinești în sumă de 39.950 lei, contribuția partenerului în sumă de 2.700 lei și
asistență financiară nerambursabilă UNICEF în sumă de 10.000 lei. Bugetul
proiectului a fost suplimentat cu suma de 46.000 lei, din care 30.000 lei finanțare
UNICEF și 16.000 lei UAT Moinești. Proiectul a fost structurat pe 7 activități
principale: managementul proiectului, amenajarea cabinetului de consiliere și sprijin
pentru copii și părinți, achiziția materialelor didactice - am încercat să înființăm o
mică bibliotecă, desfășurarea activității de consiliere, organizarea școlară, școala de
vară de 6 zile cu activități educative și de socializare la care au participat 40 de
copii din grupul țintă, 30 de voluntri și 50 de copii înscriși suplimentar, organizarea
unei excursii în stațiunea Slănic Moldova și la Salina Tg. Ocna, activitatea de
comunicare, promovare și diseminare a rezultatelor proiectului. Viitorul proiect va
încerca să completeze ceea ce s-a început. Vă prezentăm fotografii de la aceste
activități. Biserica a avut un rol important, o apropiere de copii, de pregătire
spirituală. Urmează un nou proiect derulat de UAT municipiul Moinești în
parteneriat cu Asociația Așezământul Social Filantropic Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe Moinești în valoare totală de 66.800 lei din care: contribuția municipiului
Moinești de 33.000 lei, 13.800 lei contribuția partenerului și 20.000 lei asistența
financiară nerambursabilă UNICEF. Activitățile care și le propune sunt o parte din
cele deja realizate care merită continuate precum și altele noi.
Preotul Nistor Dragoș: Vă mulțumim pentru invitația de a fi parteneri în
acest proiect. Activitatea asociației noastre se desfășoară și dincolo de acest proiect,
pe întreg anul școlar și pe timp de vară. Pe perioada anului școlar avem activitate
permanent și susținem elevii care au examenul de capacitate prin pregătire la
obiectele de examen, activitate ce o desfășurăm în parteneriat cu profesorii din
parohia noastră, de asemenea am înființat un centru de voluntariat cu un număr de
40 de liceeni și studenți, deasemenea cu activitate permanentă în asociație și
împreună am avut și alte activități în cadrul unor proiecte. La nivelul municipiului
Moinești acești tineri au participat și la întâlnirea tinerilor ortodocși de la ClujNapoca și București. Dorim ca pe viitor să dezvoltăm un cerc de activități
tradiționale, activitate de țesătorie ce s-a desfășurat și in cadrul altui proiect în luna
noiembrie anul trecut timp de o săptămână la care au participat 40 de copii. Fiind în
perioada premergătoare sărbătorilor de Crăciun, suntem la a doua ediție a unui
atelier numit ”Atelierul lui Moș Crăciun” în care vom realiza toate podoabele
necesare împodobirii bradului și ne-a propus înființarea unui cor pentru a participa
la activități specifice acestei perioade. Vă așteptăm la Asociația noastră care are
sediul în fosta casă parohială unde desfășurăm activități cu acești copii. Vă urez
Sărbători fericite cu binecuvântare în tot ceea ce vă este de folos. Doame ajută!
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Vă mulțumim
și noi. Dacă se mai înscrie cineva la cuvât?
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Domnul Marchidan Constantin: Mă adresez domnului primar cu trei
probleme. În urma ploilor din acestă toamnă, la limita dintre Moinești și Comănești
râul Urminiș a colmatat într-o curbă, este necesară o decolmatare și o defrișare. A
doua problemă: pe varianta Moinești constructorul aducțiunii de apă nu a terminat
lucrarea și nu se poate circula, este pericol de accidente. A treia problemă: domnul
primar va avea o altă funcție, cetățenii întreabă ce se va întâmpla cu ștrandul de
Lucăcești și cu Hotelul?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Situația de la limita dintre Moinești și
Comănești. Am trimis adresă către constructorul care a executat deversarea din
stația de epurare în Urminiș și ne-a răspuns că va interveni. Din păcate nu a
intervenit, vom intra cu forțele noastre să defrișăm pentru a așeza malul. Comisia
Județeană a fost la fața locului. Referitor la drumul național DN 2G nu a fost preluat
de municipiul Moinești, ne judecăm, am pierdul procesul, am făcut o contestație în
anulare, contestație la executare și așteptăm să vedem dacă va trebui să-l preluăm și
în ce condiții.
Ștrandul denumit ”Centru de Agrement Moinești” este prioritatea noastră și a
dumneavoastră să fie următorul proiect în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău,
ultimul a fost Centrul Cultural Lira și consider că de acolo se pot obține finanțări.
Referitor la Hotel și baza de tratament, am trimis două adrese și am și trecut
miercuri la ANL București să vedem în ce măsură avem un răspuns favorabil pentru
tronsonul P+7 care să fie inclus în Programul Național de Locuițe pentru specialiști
din sănătate și învățământ. În cealaltă adresă pe care am trimis-o la Institutul
Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București încercăm
să obținem un parteneriat pentru finanțarea bazei de tratament, să le-o predăm lor
spre administrare și exploatare pentru că ei sunt specialiști și dețin și Baza de
tratament de la Slănic Moldova. S-ar putea să fie ultima ședință de Consiliu local la
care particip în calitate de primar, mă grăbesc pentru că trebuie să ajung la Bacău,
să ridic documentul prin care se confirmă alegerea mea ca senator pe Colegiul
Bacău. Urmează 15 zile în care trebuie să-mi anunț incompatibilitatea și 30 de zile
în care să optez pentru una din cele două funcții. Vă mulțumesc tuturor pentru
colaborare și vă asigur în continuare că dacă voi opta pentru funcția de senator, voi
participa la ședințele Consiliului local, voi rămâne un colaborator al dumneavoatră
și al Primăriei municipiului Moinești pentru a susține proiectele municipiului
Moinești pe care le dorim realizate. Dar nu numai ale municipiului Moinești ci și ale
județului Bacău. Experiența pe care am acumulat-o în acești 8 ani vreau să o
folosesc pentru dezvoltarea acestei zone, în principal pentru județul Bacău. Vă
asigur de tot respectul și recunoștința mea pentru activitatea pe care am desfășurato, și cu acceptul conducerii și a dumneavoastră vreau să fiu prezent în proiectele ce
vor urma la Moinești. Vă urez Sărbători fericite, sănătate și să vă bucurați de familie
și prieteni, să aveți o viață frumoasă în continuare. Vă mulțumesc.
Domnul consilier Ilie Vasile: Vreau să smulgem o promisiune de la
dumneavoastră ca în următorii 4 ani să rezolvăm problema hotelului și să nu mai
arate așa. Dacă reușim să facem acest lucru, suntem buni.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sigur poate fi o promisiune și știți că acesta
a fost obiectivul meu de a ajunge la Primăria Moinești. Vă invităm pe 27 decembrie
să participați la Festivalul Datinilor.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 16.12.2016, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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