CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 23.06.2017, 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
23.06.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 737/19.06.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsește motivat domnul consilier Botezatu Sorin.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă:
d-na Maricica-Luminița Coșa - Prefectul Județului Bacău, dl. ministru Viorel Ilie,
dl. deputat Constantin Avram, dl. judecător Daniel Darie - președintele Biroului
Electoral al Circumscripției nr. 2 Moinești, d-na judecător Carmen-Nela Pațilea Președintele Judecătoriei Moinești, dl. Marius-Gabriel Gheorghiță – Vicepreședinte
al Consiliului Județean Bacău, primari din localitățile învecinate, șefi și
reprezentanți ai instituțiilor publice care funcționează în municipiul Moinești,
directori, şefi de servicii, şefi de birouri și funcționari din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Moineşti, reprezentanţi mass-media și alte
persoane interesate.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Breahnă Neculai – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a
conduce lucrările ședinței.
Domnul consilier Breahnă Neculai, 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. Prezentarea validării Primarului municipiului Moineşti.
2. Depunerea jurământului de către Primarul municipiului Moineşti în fața
Consiliului Local.
3. Proiect de Hotărâre privind constatarea de către Consiliului Local al
Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de
consilier local.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 23.06.2017, cu 17 voturi
pentru.
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Punctul 1 de pe ordinea de zi: Prezentarea validării Primarului
municipiului Moineşti.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
domnului judecător Daniel Darie – președintele Biroului Electoral al
Circumscripției nr. 2 Moinești pentru a prezenta procesul-verbal de constatare a
rezultatului votării pentru alegerea primarului municipiului Moinești.
Domnului judecător Daniel Darie, președintele Biroului Electoral al
Circumscripției nr. 2 Moinești: Pentru alegerea Primarului municipiului Moinești
s-au depus un număr de 5 candidaturi pe partide politice, după cum urmează:
1. Vieru Valentin - Partidul Alianța Liberarilor și Democraților;
2. Vascan Ștefan-Cezar - Partidul Național Liberal;
3. Cotîrleț Paul-Claudiu - Partidul Social Democrat;
4. Căpraru Pavel - Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat;
5. Găburici Mircea-Ionel - Partidul Mișcarea Populară.
Toate aceste 5 candidaturi au fost depuse şi înregistrate în termen şi cu
respectarea prevederilor legale.
Numărul total al alegătorilor din municipiul Moineşti, potrivit listelor
electorale a fost de 20.413.
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la vot a fost de 9.468, ce
reprezintă un procent de 46% din electori, alegerile fiind legale.
Din conţinutul proceselor-verbale privind stabilirea rezultatului votării pentru
alegerea Primarului, încheiate de birourile electorale de la cele 17 secţii de votare şi
din procesul-verbal încheiat de Biroul Circumscripţiei Electorale nr. 2 Moineşti,
rezultă următoarele:
* Numărul total al voturilor valabil exprimate a fost de 9.265, fiind
repartizate pe candidaţi astfel:
1. Vieru Valentin – 5.957 voturi
2. Cotîrleț Paul-Claudiu – 2.658 voturi
3. Vascan Ștefan-Cezar – 520 voturi
4. Găburici Mircea-Ionel – 77 voturi
6. Căpraru Pavel – 53 voturi.
Candidatul ales căruia i s-a atribuit mandatul de primar, conform art. 101
al.(2) din Legea nr. 115/2015 este domnul VIERU VALENTIN cu un număr de
5.957 voturi.
Cu procesul-verbal nr. 127/14.06.2017, rezultatele alegerilor parțiale
desfășurate în data de 11.06.2017 în municipiul Moinești au fost depuse de către
Biroul Circumscripţiei Electorale nr. 2 Moinești la Judecătoria Moinești în vederea
validării alegerii Primarului municipiului Moinești.
A fost o campanie frumoasă, corectă și legală pe care noi, membrii Biroului
Electoral de Circumscripție am apreciat-o și care s-a desfășurat în condiții de
normalitate, legalitate și nu ultimul rând de bun simț. Dați-mi voie să-l felicit pe
domnul primar Valentin Vieru și-i doresc mult succes în activitate.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
doamnei judecător Carmen-Nela Pațilea - președinta Judecătoriei Moinești pentru a
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ne prezenta Sentinţa civilă nr. 274/2017 a Judecătoriei Moineşti de validare a
alegerii primarului.
Doamna judecător Carmen-Nela Paţilea, preşedinta Judecătoriei
Moineşti dă citire Sentinţei civile nr. 274/2017 a Judecătoriei Moineşti pronunțată
în Dosarul nr. 2652/260/2017 prin care s-a validat alegerea domnului Valentin
Vieru în funcţia de Primar al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
doamnei Prefect Maricica-Luminița Coșa.
Doamna Maricica-Luminița Coșa, Prefectul Județului Bacău: Bună ziua
și bun găsit tuturor. Pentru mine astăzi este o zi de sărbătoare. În primul rând sunt
primele alegeri organizate de Instituția Prefectului sub directa conducere a mea, iar
pentru cei care mă cunosc este o zi încărcată de emoții. Spun anul 2008 când
domnul Viorel Ilie a câștigat alegerile de primar și care acum se află pe o altă
treaptă și nu am avut ocazia să-l felicit public, o fac acum cu mențiunea că este
singurul ministru din regiunea Moldovei în Guvernul României, pentru noi ca
Instituția Prefectului înseamnă foarte mult. În al doilea rând, domnule Vieru nu vă
dau nici un sfat, decât că îmi doresc ca și Prefect al Județului Bacău să rămâneți
aceeași instituție dinamică, serioasă pe care o cunosc din colaborarea pe care am
avut-o de-a lungul timpului de la Consiliul Județean până la Instituția Prefectului.
Despre Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Moinești nu o să discut acum,
știți cu toții ce înseamnă activitatea acesteia, la nivelul Instituției Prefectului avem
foarte mult de lucru împreună, doresc să-l felicit pe domnul primar, dar nu în
ultimul rând, fiind reprezentantul Guvernului României în teritoriu, în fața
dumneavoastră să-i felicit pe colaboratorii mei din Moinești, pe domnul judecător și
pe d-na președintă a Judecătoriei Moinești pentru buna colaborare în organizarea
alegerilor. Vă mulțumesc domnilor.
Domnule primar, vă mulțumesc pentru invitația dvs. de a vă fi alături ca și
Instituție a Prefectului, iar cetățenilor din Moinești le doresc să li se împlinească
toate așteptările.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Depunerea jurământului de către Primarul
municipiului Moineşti în fața Consiliului Local.
Doamna Maricica-Luminița Coșa, Prefectul Județului Bacău: Invit pe
domnul Valentin Vieru, primar al municipiului Moinești, să depună jurământul. Rog
asistența să se ridice în picioare.
Domnul Primar jr. Valentin Vieru depune jurământul, după care îl semnează.
În urma depunerii jurământului, Prefectul județului Bacău declară investit în
funcţia de primar al municipiului Moinești pe dl. Valentin Vieru şi îi adresează
sincere felicitări şi putere de muncă pentru a-şi onora, potrivit cu jurământul,
mandatul încredinţat.
Domnul Preşedintele al Biroului Electoral de Circumscripţie înmânează
primarului Certificatul doveditor al alegerii.
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Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Domnule
primar, dați-mi voie să vă felicit și vă urez o activitate rodnică în folosul tuturor
moineștenilor.
Domnul Vieru Valentin, primarul municipiului Moinești: Vă mulțumesc
pentru participarea într-un număr atât de mare, asta denotă că sunteți interesați de
soarta localității noastre. De asemeni, mulțumesc doamnei Prefect că a răspuns
invitației noastre și pentru cuvintele adresate, domnului ministru care rămâne alături
de Moinești chiar dacă o bună parte din săptămână o petrece la București, dar tot
aici îi este gândul și când se uită la telefon știe că l-am căutat. Mulțumesc doamnei
președintă a Judecătoriei Moinești, domnului președinte al Biroului de
Circumscripție Electorală, domnului deputat Constantin Avram – președintele
Organizației Județene ALDE Bacău care a acceptat candidatura mea la funcția de
primar, domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, consilierilor locali,
primarilor din localitățile învecinate și nu numai care au răspuns la invitația noastră
pentru că noi colaborăm cu toate UAT-urile și le promit că și de acum încolo va
exista această colaborare. Mulțumesc dumneavoastră tuturor că sunteți prezenți și
ați răspuns invitației. Vreau să vă spun că în anul 2008 activam în Primăria Moinești
și am hotărât să să candidez la funția de primar. A fost un început curajos, m-am
hotarât într-o lună, nu m-am consultat cu multe persoane, am luat această decizie
întrucât atunci orașul nu mergea într-o direcție bună. Am fost la domnul Viorel Ilie
să-i cer sprijinul să mă susțină în lupta mea de a ajunge primar. Mi-a răspuns că și el
candidează. I-am propus să facem echipă, am găsit partide care să ne susțină. Au
trecut nouă ani de atunci, opt ani și jumătate viceprimar și șase luni ca primar
interimar și astăzi mă aflu în fața dumneavoastră ca primar ales. Vă mulțumesc
pentru votul dumneavoastră, în procent de 64% din cei prezenți la vot, asta denotă
multe așteptări de la cetățenii orașului, multă responsabilitate, mult efort de acum
încolo. Dar nu pot face acest efort fără spuijinul Consiliului local, fără al
dumneavoastră al tuturor. Când spun asta mă refer la cei care nu m-au ales, sunteți
cetățenii municipiului, eu sunt primarul dumneavoastră și voi fi demn să vă
reprezint oriunde mă voi afla și oricând. Despre realizări, le vedeți, sunt faptele
noastre, faptele colegilor mei din primărie pe care îi am alături tot timpul. Despre
viitoarele proiecte este foarte important, sunt cele începute din timpul mandatului
domnului Viorel Ilie, din mandatul Consiliului local anterior, sunt cele care se vor
regăsi în infrastructura școlară, avem mult de lucru la școlile și liceele din Moinești.
Mâine dimineață se finalizează două proiecte de reabilitare a Colegiului Tehnic
”Grigore Cobălcescu” și a Școlii Gimnaziale ”George Enescu” care vor fi depuse la
ADR Nord-Este pentru finanțare. Și pe sănătate și nu în ultimul rând hotelul care a
fost costruit ca bază de tratament, noi am depus la Compania Națională de Investiții
proiect pentru centru de recuperare medicală și o parte locuințe pentru specialiști
din sănătate ca urmare a declarării municipiului Moinești - stațiune turistică. Astfel
se impun proiecte noi de promovare turistică cu asociația pe care am format-o cu
stațiunile consacrate Slănic Moldova și Tg. Ocna, cu orașul Dărmănești și comunele
învecinate. Aceasta îmi dă un imbold pentru a realiza ceea ce ne-am propus.
Proiectele noastre vizează persoanele vârstnice, protecția mediului, toate sunt în
portofoliul meu de proiecte și asta se va dovedi în următorii trei ani și sper și mai
departe. Mulțumesc echipei mele de campanie din Moinești, din județ, de la
conducerea centrală, d-nei Norica Nicolai și d-lui președinte Tăriceanu care a venit
la Moinești. Le mulțumesc și dumnealor chiar dacă nu se află pentru că aici cu noi,
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pentru că și ei au contribuit la acest rezultat. Nu în ultimul rând mulțumesc
cetățenilor pentru că până la urmă ei au decis rezultatul și au crezut în noi. Consider
că la noi au vorbit faptele și nu promisiunile și nu promisiuni cu proiecte care erau
deja depuse pentru finanțare. Mulțumesc familiei mele, în sală se află părinții mei și
soția, copiii sunt plecați dar au fost tot timpul alături de mine și m-au susținut și
cred că mă vor susține în continuare. Vă mulțumesc tuturor.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind constatarea de
către Consiliului Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, a încetării de drept
a unui mandat de consilier local.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
Nefiind, dau cuvântul secretarilor Comisiilor de specialitate pentru a prezenta
rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, 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, 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 Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind constatarea de către Consiliului
Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de
consilier local, cu 17 voturi pentru.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
domnului senator Viorel Ilie.
Domnul ministru Viorel Ilie: Bună ziua tuturor, sunt foarte emoționat
pentru că trăiesc fiecare clipă atunci când iau parte la activitățile municipiului
Moinești, cu atât mai mult că după nouă ani ne reîntâlnim într-o altă postură.
Venind pe drum mă gândeam, că important ar fi să amintim câteva vorbe: ”toate la
timpul lor” și ”nicicând nu trebuie forțat decât atât cât trebuie”. După un parteneriat
pe care l-am avut cu Valentin, Consiliul local și dumneavoastră aproape nouă ani,
iată că un vis al lui Valentin s-a împlinit astăzi. Să nu ne grăbim că toate vin. Aș
vrea să transmit un mesaj și să știți că îmi pasă de tot ceea ce se întâmplă în acest
municipiu, chiar dacă sunt senator și reprezint electoratul din tot județul Bacău.
Cred că bănuiți că sunt mai legat de această localitate. Vreau să vă rog să fiți parte
din această echipă și mă adresez în special competitorilor din această campanie
electorală. Am înțeles totdeauna campaniile electorale chiar dacă mi-a fost uneori
greu, dar l-am sfătuit pe Valentin să ajute prima dată pe cei care nu au avut
încredere în el și în echipa lui, tocmai pentru a le demonstra că au greșit. Iar noi, cei
din echipa lui Valentin trebuie să demonstrăm că suntem capabili să acceptăm orice,
până într-o limită, dar spre binele municipiului Moinești. Vă rog pe toți să vă
gândiți la acest lucru, campania mai vine peste trei ani. Sunt trei ani de muncă. M-aș
fi bucurat să văd și alte persoane în sală, sper ca cei care nu sunt astăzi aici să
rămână aceeași oameni pe cate i-am cunoscut, pe care îi știu și să fie aproape de
municipiul nostru, așa cum am spus-o, așa cum au demonstrat-o în anii anteriori. Vă
mulțumesc și vă urez mult succes.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
domnului deputat Constantin Avram.
Domnul deputat Constantin Avram: Mulțumesc domnule președinte de
ședință, onorat prezidiu, dragi prieteni, vă spun sincer că m-am liniștit pentru că
după nominalizarea domnului senator Viorel Ilie am primit reproșuri din partea
colegilor mei de liceu, că le-am luat primarul. Acum aveți primar. Sunt convins că
domnul Valentin Vieru, cu experienta administrativă căpătată de-a lungul anilor, va
continua proiectele care vizeaă bunăstarea comunității moineștene și la fel de
convins sunt că va rămâne același om de dialog care ascultă pe toată lumea și
încearcă să pună în practică și cu bună credință și sperăm că lucrurile vor continua
pe același făgaș. Eu îl felicit în numele grupului parlamentar ADLE din Parlamentul
României, îl felicit în numele domnului președinte Tăriceanu care i-a transmis mult
succes în mandatul pe care trebuie să-l ducă până la capăt și la fel programul
prezentat în campania electorală. Vreau să vă încredințez că prețuim adevărata
valoare a comunității moineștene pentru simplul motiv că prin votul dumneavoastră
ați confirmat valoarea cuvântului dat și respectat.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
domnului Marius-Gabriel Gheorghiță – Vicepreședinte al Consiliului Județean
Bacău.
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Domnul Marius-Gabriel Gheorghiță, Vicepreședinte al Consiliului
Județean Bacău: Bună ziua, înainte de a-l felicita pe domnul Valetin Vieru, vă rog
să-m prmiteți să vă felicit pe dumneavoastră dragi moineșteni pentru faptul că încă
odată ați știut să alegeți un om care reprezintă administrația, care știe administrație
și pe viitor trebuie să lăsăm oamenii pregătiți în acest domeniu să facă administrație,
iar ceilalți să facă ceea ce știu să facă. Domnul ministru a spus că este alături de
Moinești. Știm că este alături de Moinești, este alături de Bacău așa cum și Bacăul
este alături de Moinești. Consiliul Județean va susține fiecare proiect al
municipiului Moinești și așa cum spunea doamna Prefect este primarul
dumneavoastră și reprezintă interesul fiecărui partid și al fiecărui cetățean din
Moinești. În încheiere vă rog să-mi permiteți să vă amintesc știind că sunteți oameni
cu frică de Dumnezeu, că nimic nu se face fără ajutorul lui Dumnezeu. Mult succes,
iar dumneavoastră încă odată felicitări pentru alegere.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
domnului consilier Vasile Ilie.
Domnul consilier Vasile Ilie: Sunt consilier independent și vreau să vă
felicit în numele celor 372 alegători care m-au votat. Este o zi deosebită, a fost o
luptă puternică, îmi pare rău că ceilalți competitori nu au venit, era frumos să fi fost
cu toții aici. Vreau să vă spun că fără prietenie, fără a ne uni forțele indiferent de
culoarea politică, cu toții, nu vom ajunge să ridicăm Moineștiul. Din partea mea îi
doresc tot binele domnului primar și echipei pe care o are, în primul rând
consilierilor locali și sunt sigur că vom fi împreună în jurul dumneavoastră, vom
aproba toate proiectele propuse și vom face ca Moineștiul să arate ca o adevărată
stațiune. Există o vorbă: ”învingătorii primesc cununa laurilor iar învinșii
experientă”. Nu-mi permit să dau sfaturi domnului primar și mai ales domnului
senator, dar să nu uite că acum nouă ani am fost în aceeași echipă și spuneam că
este echipa pentru viitorul orașului și să nu credeți că am ieșit din acestă echipă. Îmi
permit să-l rog pe domnul primar să fie primar al tuturor cetățenilor acestui oraș,
indiferent de culoarea pielii și culoare politică. Am o propunere pentru Guvern. Ar
fi bine pentru România, cred eu, ca primarul ales să-și dea demisia din partid ca să
devină primarul tuturor cetățenilor din localitatea respectivă astfel încât țara să nu
mai fie împărțită pe culori politice și primarul să fie independent așa cum sunt și eu.
Dumnezeu să vă ajute!
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
domnului profesor Nilă Constantin.
Domnul profesor Nilă Constantin: Bună ziua tuturor. Ce vreau eu să vă
spun: ce este un primar? Latinii aveau o vorbă: primarul este ”primus inter pares”,
adică ”cel dintâi între egali”. De ce spun asta, nu pentru o lecție de latină, ci să se
înțeleagă că această propoziție are două părți: prima este ”primus”, a doua este
”inter pares”. Dacă acorzi prioritate primului termen, nu este bine, dacă acorzi celui
celui de-al doilea termen, adică între egali, o să ai o viață mai lungă ca primar. Ceea
ce vă doresc eu acum din toată inima.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
domnului profesor Lovin Constantin.
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Domnul profesor Lovin Constantin: Domnilor învitați, dragi moineșteni, eu
sunt un profesor pensionar, dar vedeți și în această situație nu pot să tac. Domnule
Valentin Vieru sunteți pe val, vă bucurați de credibilitatea moineștenilor și nu
întâmplător ați demonstrat împreună cu domnul ministru, cu echipa dumneavoastră
că se poate, schimbând fața orașului și, într-adevăr, profilul social, economic și
cultural al Moineștiului s-a schimbat total. De aceea oamenii vă iubesc și vă
apreciază. Domnule primar, să știți că toate componentele, comportamentele, toate
fațetele comportamentului uman se vor repercuta asupra dumneavoastră. De ce spun
asta, veți fi acceptat și respins, aprobat și dezaprobat, veți fi admirat și judecat,
înțeles și neînțeles, iubit și urât, pentru că oamenii sunt diferiți, au cunoscut bucuria
dar și tristețea. Mandatul este pentru dumneavoastră un act de supraviețuire pentru
că veți avea ocazia să vă cunoașteți limitele și să forțați depășirea lor. Să cunoașteți
foarte bine oamenii, să știți cine sunteți, ce sunteți și ce însemnați dumneavoastră
pentru moineșteni. Vă rog din suflet în numele moineștenilor să rămâneți în
continuare un om cu care se poate vorbi, care a învățat să asculte și să înțeleagă
dincolo de cuvinte, un om care a învățat să vadă dincolo de măștile oamenilor, să
găsiți întotdeauna timp pentru oameni și mai aes pentru oamenii sărmani și să-i
ajutați atât cât vă permit posibilitățile dumneavoastră. Întotdeauna să compensați
neputința materială cu o mîngâiere pentru că oamenii sunt mulțumiți. Nu în ultimul
rând să aveți grijă de de tineri, de tinerii care termină liceul și sunt debusolați.
Participați la serbările de sfârșit de an atunci când absolvenții de liceu predau cheia
următorilor tineri. O să rămâneți impresionat cum arată acești tineri, sunt frumoși,
însuflețiți de o forță de dăruire nemaiîntâlnită. Ascund în ei o energie tumultoasă.
Imaginați-vă că nu au posibilități materiale. Atunci să vă gândiți la dumneavoastră
și la mine care am trăit astfel de situație.
Vă urez mult succes în continuare.
Domnul Vieru Valentin, primarul municipiului Moinești: Mulțumesc
domnului profesor, știu că are numai cuvinte frumoase. Punem punct acestei
întâlniri, mulțumesc tuturor. Vă invit să facem o fotografie de grup pentru că
Moineștiul trebuie promovat prin evenimente. Am organizat Raliul Moldovei,
urmează Zilele municipiului, competiția de mountain-biking și acesta este un
eveniment foarte important.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Vă mulţumec şi
declar închise lucrările şedinţei extraordinară din 23.06.2017.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER BREAHNĂ NECULAI

Red. C.N.

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

