CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 24.05.2017, 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
24.05.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 587/19.05.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
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 reprezentanţi mass-media.
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. Proiect de Hotărâre privind aprobarea constituirii servituții necontinue
pentru imobilele - teren și construcții, situate în municipiul Moinești, strada
Lucăcești, nr. 2.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al
municipiului Moinești nr. 81 din 08.07.2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi un proiect de
hotărâre urgent și anume: Proiect de Hotărâre privind participarea Municipiului
Moinești prin Consiliul Local Moinești la înființarea Asociației Grupul de Acțiune
Locală – Angajament Social ”GAL- AS” Moinești - Iniţiator: Primarul municipiului
Moineşti - care a fost analizat in ședița comisiilor de specialitate și avizat favorabil
de către acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus
menţionat.
Se aprobă, cu 18 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
Hotărâre privind participarea Municipiului Moinești prin Consiliul Local Moinești
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la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală – Angajament Social ”GAL- AS”
Moinești.
Supun la vot proiectul ordinii de zi completat al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi completată a şedinţei extraordinare din 24.05.2017,
cu 18 voturi pentru.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
constituirii servituții necontinue pentru imobilele - teren și construcții, situate în
municipiul Moinești, strada Lucăcești, nr. 2.
Domnul consilier Breahnă Neculai, 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.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Abăcioaie Dan 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, 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 Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea constituirii servituții
necontinue pentru imobilele - teren și construcții, situate în municipiul Moinești,
strada Lucăcești, nr. 2, cu 18 voturi pentru.
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Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
acordării unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase
recunoscute în România.
Domnul consilier Breahnă Neculai, 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.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Abăcioaie Dan 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, 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 Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin
financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu
18 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 81 din 08.07.2016.
Domnul consilier Breahnă Neculai, 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 și propun, cu unanimitate de voturi, pe domnul
Armeanu Mihai ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație al
Liceului Teoretic ”Spiru Haret”.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Abăcioaie Dan 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, 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 Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerea prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului
Local al municipiului Moinești nr. 81 din 08.07.2016, cu 18 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind participarea
Municipiului Moinești prin Consiliul Local Moinești la înființarea Asociației
Grupul de Acțiune Locală – Angajament Social ”GAL- AS” Moinești.
Domnul consilier Breahnă Neculai, 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.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, 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, 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 Brehnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind participarea Municipiului Moinești
prin Consiliul Local Moinești la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală –
Angajament Social ”GAL- AS” Moinești, cu 18 voturi pentru.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Astăzi avut loc ședinta AGA – ADIS
Bacău la care a participat domnul ing. Baciu Costel – directorul Direcției Utilități
Publice, eu nu am putut merge; s-a discutat despre rezilierea contractului cu SC
Romprest Service SA București, acea notificare cu termen de 90 de zile, termenul
fiind pe 11 iunie. Pe lângă ceea ce s-a aprobat în Adunarea Generală, SC Romprest
Service SA București a ridicat problema reducerii redevenței pentru bunurile
primite în concesiune, respectiv echipamente de colectare și transport deșeuri.
Având în vedere că până la această dată licitația pentru operare stații de transfer și
stații de sortare nu a fost finalizată, se află in contestație pe rolul instanței de
judecată, SC Romprest Service SA București ne informează că a luat în concesiune
unele bunuri pe care nu le poate folosi. A solicita ca acele bunuri să să fie retrase și
implicit reducerea redevenței. Pentru aceasta vom face o analiză amănunțită pentru
a vedea ce folosesc în prezent și vom veni în Consiliul local cu Proiect de hotarare
pentru reducerea redevenței și predarea–preluarea bunurilor pe care nu le folosesc.
Când vom finaliza documentația vom convoca din nou Consiliul local în ședintă
extraordinară.
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La ședința de vineri câțiva consilieri locali nu au fost prezenți până la final, le
voi înmâna acum diplomele și îi felicit. Domnilor consilieri Busuioc Iulian, Enea
Pavel-Iulian și Darie Constantin Olivian.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa extraordinară din 24.05.2017, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER BREAHNĂ NECULAI

Red. C.N.

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

