CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 20.09.2017, 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
20.09.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1043/15.09.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri locali.
Lipsesc motivat: domnii consilieri Pascalini Nini Alexandru, Sandu Teodor și
Vascan Ștefan Cezar.
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 reprezentați ai Spitalului Municipal de Urgență
Moinești.
Din partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă d-na dr. Zala
Oana Alina – director medical, d-na ec. Găman Oana – director economic și d-na
consilier juridic Botezatu Maura
Domnul consilier Balan Vasile, 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Moinești nr. 146 din 10.11.2016 privind aprobarea documentaţiei
tehnico–economice „Reabilitare termică clădire rezidențială Bloc 10, strada Tudor
Vladimirescu, municipiul Moinești” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnicoeconomici, proiect nr. 2/10.2016, proiectant S.C. SHUMICON SRL Cluj-Napoca.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea
refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial în incendiu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 20.09.2017, cu 16 voturi
pentru.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 146 din 10.11.2016 privind
aprobarea documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare termică clădire
rezidențială Bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești” – faza:
D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 2/10.2016, proiectant S.C.
SHUMICON SRL Cluj-Napoca.
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Domnul consilier Balan Vasile, 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, președintele Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Văsâi Ion, 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 SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu 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 Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Moinești nr. 146 din 10.11.2016 privind aprobarea
documentaţiei tehnico–economice „Reabilitare termică clădire rezidențială Bloc 10,
strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor
tehnico-economici, proiect nr. 2/10.2016, proiectant S.C. SHUMICON SRL ClujNapoca, cu 16 voturi pentru.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al municipiului Moinești.
Domnul consilier Balan Vasile, 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, președintele Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Văsâi Ion, 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 SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu 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 Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2017 al municipiului Moinești, cu 16 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești,
distrusă parțial în incendiu.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Dacă este vorba despre incendiul de pe
strada Oituz, cred că ar fi trebuit o suma mai mare, avea asigurare?
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Noi am făcut o evaluare a pagubei, nu
are asigurare, avea strânși niște bani care au ars, nu ne permite bugetul mai mult,
dar am intervenit cu utilaje și forțe proprii pentru îndepărtarea urmelor incendiului.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: 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, președintele Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Văsâi Ion, 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 SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu 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 Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în
vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial în incendiu,
cu 16 voturi pentru.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Ședința ordinară va avea loc joi
28.09.2017, ora 15,00.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa extraordinară din 20.09.2017, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER BALAN VASILE

Red. C.N.

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

