CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 28.07.2017, 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
28.07.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 866/26.07.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 15 consilieri locali.
Lipsesc motivat: doamna consilier Tincu Liliana Angela și domnii consilieri
Botezatu Silviu Gheorghe, Enea Pavel Iulian și Palașanu Mirel.
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.
Domnul consilier Botezatu Sorin, 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 aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de
prioritate în soluționarea cererilor pentru repatizarea locuințelor construite prin
ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2017 al municipiului Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat
între Municipiul Moinești, Asociația EcoAsist București și Asociația ONG Activ
Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moinești,
personalul aparatului de lucru al Consiliului Local și personalul din cadrul
serviciilor publice aflate în subordonarea acestora.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Informare privind achiziționarea imobilului ce aparține Asociației
Automobil Clubul Român.
6. Informare referitoare la Raportul de control privind principalele aspecte
ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la Unitatea Administrativ Teritorială Moinești, de către Instituția Prefectului-Județul Bacău.
Supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
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Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 28.07.2017, cu 15 voturi
pentru.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei
privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repatizarea
locuințelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Botezatu Sorin, 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 și Balan
Vasile – 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu-Dan și Sandu Teodor - 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea
ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repatizarea locuințelor construite
prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 15 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
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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 și Balan
Vasile – 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 modoficat și completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu-Dan și Sandu Teodor - 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 modificat și completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, 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 modificat și completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre modificat și completat la Anexa nr. 2.1 prin renunțarea la
obiectivele de investiții de la pozițiile nr. 17 și 18 și alocarea sumelor în valoare de
167.000 lei la poz. 2 - Master plan - Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa
si apa uzata in judetul Bacau.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2017 al municipiului Moinești, cu 15 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Moinești, Asociația EcoAsist
București și Asociația ONG Activ Moinești.
Domnul consilier Botezatu Sorin, 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 și Balan
Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr.
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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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu-Dan și Sandu Teodor - 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat
încheiat între Municipiul Moinești, Asociația EcoAsist București și Asociația ONG
Activ Moinești, cu 15 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind privind
stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Moinești, personalul aparatului de lucru al Consiliului
Local și personalul din cadrul serviciilor publice aflate în subordonarea acestora.
Domnul consilier Botezatu Sorin, 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 și Balan
Vasile – 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 Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu-Dan și Sandu Teodor - 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, 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 Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind privind stabilirea salariilor de bază
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Moinești, personalul aparatului de lucru al Consiliului Local și personalul din cadrul
serviciilor publice aflate în subordonarea acestora, cu 15 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Vă informez că la art. 40 din Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, este
reglementată indemnizația de consilier local. Dau citire acestui articol, pentru a
stabili nivelul indenizației lunare cu propunerea ca efectiv indemnizația să se
regăsească în proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului
local pe care îl vom supune aprobării în ședința ordinară din luna august. Deoarece
legea prevede aplicarea din luna iulie, propun să o discutăm acum. Legea nr.
153/2017 care reglementează toate drepturile salariale începând cu data de 01 iulie
2017, la art. 40 prevede:” Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, în perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă
lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de
şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui
consiliului judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti, după caz,
exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2).”
Nu mai este valabilă prevederea de 5% din indemnizația primarului pentru o
ședință și nu mai mult de trei ședințe. Propunerea Executivului este de a se merge
pe maxim, adică 10%, dar cum cuantificăm aceste procente funcție de participarea
le ședințe? Dacă aveți propuneri, dacă nu, să împărțim în mod egal la mumărul
maxim de trei ședințe.
Domnul consilier Ilie Vasile: Este bine așa.
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Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Indemnizația nu va mai fi egală cu cea
primită până acum deoarece era 5% din indemnizația primarului pentru fiecare
ședință. Astăzi, după noua reglementare legală este de maxim 10% pentru toate
ședințele. Am discutat înainte, să mergem pe maxim, adică 10%. Propun ca
indemnizația de ședință pentru participarea la ședințele în luna iulie 2017 să fie de
10% din indemnizația primarului.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
propunerea domnului primar.
Se aprobă, cu 15 voturi pentru, ca indemnizația pe luna iulie 2017 a fiecărui
consilier local, să fie de 10% din indemnizația primarului.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Trebuie să aprobăm un nou
Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului local. Pe ordinea de zi
avem o informare referitoare la Raportul de control privind principalele aspecte care
s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la Unitatea Administrativ Teritorială Moinești, de către Instituția Prefectului-Județul Bacău. Una dintre măsuri
este actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului local.
Rog președinții și pe dumneavoastră ceilalți consilieri, să-l dezbatem până atunci,
până a fi trecut pe ordinea de zi, să fie însușit de fiecare consilier local, dacă aveți
amendamente să le transmiteți până la data ședinței și dacă vor mai fi și atunci, le
vom discuta.
Domnul consilier Balan Vasile: Vreau să clarificăm. Trei ședințe: ordinare,
extraordinare, câte de comisie.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Asta ne spunea d-na Secretar că în
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local pe care-l întocmim
și o să-l supunem aprobării luna viitoare, să analizăm dacă se va plăti fiecare ședință
în mod egal, ședința de comisie să aibă o cotă, iar ședința ordinară și cea
extraordinară o altă cotă. Dar pentru toate ședințele maxim 10% din indemnizația
primarului.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Art. 34 din Legea nr. 393/2004
privind statutul aleșilor locali prevede că numărul maxim de ședințe pentru care se
poate acorda indemnizația este o ședință ordinară de consiliu și 1-2 ședințe de
comisie de specialitate pe lună. În cursul zilei de luni vă vom trimite pe e-mail
Statutul aleșilor locali și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului
local în forma în care noi funcționăm acum, astfel încât dumneavoastră, dacă aveți
propuneri să ni le trimiteți.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Informare privind achiziționarea imobilului
ce aparține Asociației Automobil Clubul Român.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: La acest punct am propus spre
informarea dumneavoastră adresa nr. 1614/12.07.2017 transmisă de Asociația
Automobil Clubul Român. După cum știți intenționăm să achiziționăm această
clădire, terenul fiind al UAT municipiul Moinești. Inițial a fost propusă suma de
30.000 euro, apoi au solicitat 27.000 euro. Unitățile administrativ-teritoriale nu pot
face achiziții publice prin negocieri. Astfel am comandat, cu acordul dumneavoatră,
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un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, din care reieșit valoarea de
25.720 euro. Am transmis ACR București care ne-a răspuns că nu sunt de cord cu
această valoare și ne propun valoarea de 27.000 euro, valoare ce a fost aprobată în
Comitetul Executiv al ACR și nu pot merge sub acest preț. Am avut o discuție cu
noul director al ACR care mi-a spus că nu cunoaște foarte bine situația, dar solicită
și ei un raport de evaluare. Ne roagă să le acordăm timp să comande această
evaluare. Urmează să venim în Consiliul local să vă prezentăm situația. Mai mult,
le-am transmis o adresă prin care le-am adus la cunoștință că am primit reclamații la
Poliția locală despre faptul că nu au pază la clădire și se află într-un stadiu avansat
de degadare. Le-am adus la cunoștință despre Hotarârea Consiliului local prin care
s-a aprobat impozitarea cu 500% pentru clădirile neîngrijite. Au spus că îi
amenințăm. Nu am avut această intenție, ci le-am adus la cunoștință că există
posibilitatea de a lua măsuri din punct de vedere urbanistic pentru această clădire. Îi
vom contacta pentru a afla dacă au comandat acel raport de avaluare ca să-l
transmită până la ședința viitoare, dacă nu, Direcția de Urbanism va pune în aplicare
prevederile H.C.L. nr. 161/16.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite
de pe raza municipiului Moinești care prevede impozitarea cu 500%, iar
Compartimentul Inspecție din cadrul Direcției Poliția Locală va lua măsuri pentru
nerespectarea condițiilor de mediu.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar: Cât am oferit noi?
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Inițial au cerut 30.000 euro, apoi au
scăzut la 27.000 euro, dar noi nu putem achiționa bunuri fară un raport de avaluare.
Din raport a reieșit valoarea de 25.720 euro, dumnealor nu sunt de acord și doresc
să comande și ei un raport de evaluare.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar: Cred că se va apropia de 27.000
euro. Eu trec pe acolo și văd cum se degradează pe zi ce trece. Dacă tot
tegiversează, vom lua o ruină.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Noi vrem să achiziționăm clădirea, dar
nu putem decât cu aprobarea Consiliului Local, dar nu mai mult decât valoarea
reieșită din raportul de evaluare.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar: Diferența de la 25.720 euro la
27.000 euro este mică.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Așteptăm evaluarea comandată de ACR
și apoi vom veni în Consiliul local cu propunerea.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Raportul de evaluare întocmit de
evaluatorul autorizat a fost contractat de UAT Moinești, se apropie și de valoarea
prin care ACR-ul a vândut cealaltă clădire din incintă unei persoane fizice, actul de
vânzare-cumpărare fiind depus la Serviciul Venituri pentru impunere. Deci, noi nu
putem să ignorăm acest act autentic de vânzare-cumpărare.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar: Este mare diferența?
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Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Da, este o diferență. Nu putem să nu
ținem cont pentru că ei au vândut anul trecut.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Propun să așteptăm și evaluarea
comandată de ACR, după care vom informa Consiliul local. V-am spus despre ceea
dorim să organizăm în acestă locație pentru a decongestiona întrega activitate a
Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat din curtea primăriei.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar: Da, este bine ceea ce ați propus să
faceți. Nu este corect să circuli cu autobasculantă și buldoexcavator prin centrul
orașului.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Informare referitoare la Raportul de control
privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la
Unitatea Administrativ -Teritorială Moinești, de către Instituția Prefectului-Județul
Bacău.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Prima măsură este aprobarea
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local cu termen
31.08.2017.
A doua măsură este însușirea inventarierii anuale a bunurilor din domeniul
public și privat al UAT de către Consiliul local, cu termen la 31.12.2017. Aici pot să
completez un aspect că s-a solicitat prin Nota de constatare actualizarea integrală a
domeniului public și privat a UAT Moinești. Nu suntem în măsură să actualizăm
acest domeniu deoarece toate pozițiile cu bunuri din acest inventar trebuie
reevaluate de un evaluator autorizat și toate trebuie să aibă o documentație
cadastrală înregistrată la cadastru. Ori noi nu avem prevăzut în buget sume pentru
aceste operațiuni, drep urmare nu putem face actualizarea.
Măsura nr. 3 – se vor acorda audiențe în baza unui program de audiențe,
conform art.51, alin. (4) din Legea administrației locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, de către consilierii locali. Va trebui să
stabilim de comun acord, fie prin Regulament, fie altfel, un program de audiențe
pentru a răspunde cum s-a realizat măsura.
O altă măsură - se vor efectua demersurile necesare în vederea reorganizării
Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
Având în vedere că 6 luni domnul primar a fost primar interimar, urmează să
actualizăm această comisie.
Ultima măsură - publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a III-a a
raportului periodic de activitate, al anului anterior conform Legii nr. 544/2001.
Acesta este raportul privind transparența decizională, noi îl publicăm în fiecare an
pe site-ul instituției, o publicare în Monitorul Oficial implică o cheltuială în bugetul
local. Nu l-am publicat în Monitorul Oficial întrucât nu am considert necesar atât
timp cât este publicat pe site și la afișier. Desigur, îl vom publica.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Purcaru Ionel: Vă rog să stabilim data ședinței din luna
august, deoarece este perioada concediilor de odihnă.
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Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Propun pentru sfârșitul lunii august.
Dacă va exista o urgență, va fi convocată o ședință extraordinară.
Vă informez că s-au finalizat lucrările la scena din Parcul Băi, a avut loc
recepția și în data de 12 august va avea loc inaugurarea, am invitat și SC OMV
Petrom SA deoarece au sponsorizat acest obiectiv. Acest eveniment îl dedicăm și
moineștenilor plecați din țară și care se întorc acasă în luna august în concediu.
Pentru ei am propus organizarea unei întâlniri tot în data de 12 august la ora 17,30
în sala media de la Centrul Cultural ”Lira”. Vă rog și pe dumneavoastră să le
transmiteți mesajul că dorim să stăm de vorbă cu ei pentru a ne spune și ce așteptări
au de la noi, poate unii dintre ei cunosc investitori dinafara țării pe care îi pot aduce
la discuții în vederea realizării unor investiții sau poate chiar dumnealor doresc să se
întoarcă acasă și să investească. Dacă au propuneri, de ce să nu le discutăm și să știe
că la Moinești, Consiliul local, primarul și viceprimarul le stau la dispoziție pentru a
le veni în ajutor. În partea adoua a programului din data de 12 august este organizat
un concert de inaugurare a scenei, ce va fi susținut de artistul Emy Drăgoi și
invitații săi. Au mai susținut un spectacol la Centrul Cultural ”Lira” în luna
Decembrie 2016, de asemenea am invitat și pe soprana Alis Făiniță, care a studiat la
Școala Generală ”George Enescu” Moinești și astăzi am aflat că a fost admisă la
Conservatorul din București. Ea nu apare pe afiș, nu l-am mai modificat, dar a
confirmat prezența la spectacol. Vă invit pe toți la ora 17,30 la Centrul Cultural
”Lira”, după care la ora 20,00 în Parcul Băi la concertul organizat cu ocazia
inaugurării scenei. Vom aduce și scaune. Am o veste foarte bună și una mai puțin
bună. Încep cu prima, azi dimineață am fost anunțat că proiectul de reabilitare a
Colegiului Tehnic ”Grigore Gobălcescu” în valoare de 2 milioane euro a fost
declarat eligibil. Urmează evaluarea proiectului de reabilitare a Școlii ”George
Enescu”, așteptăm vești săptămâna viitoare, chiar domnul director al ADR Nord-Est
ne-a sunat și ne-a comunicat aceste lucruri. Cealaltă veste, prin programul PNDL-2
ne-a fost alocată finanțarea pentru proiectul de reabilitare a Școlii ”Ștefan Luchain”
și pentru proiectul de reabilitare a podului de pe strada 1 Mai. Am fost marți la
București la ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice împreună cu
domnul ministru pentru a susține proiectele depuse pe reabilitare străzi, reabilitarea
Căminului și Cantinei Liceului Teoretic ”Spiru Haret, am menționat că voi întocmi
un memoriu deoarece suntem localitate care a implementat master planul de apă și
apă uzată și consider că trebuie cu prioritate reabilitate străzile unde a fost
implementat acest proiect. Sunt localități rurale cu o populație de până la 2000
locuitori care au primit finanțări pentru asfaltări de drumuri care nu au rețele de apă
și canalizare. La întrebarea noastră am primit răspuns că s-a aprobat fiecărei
localități câte un proiect, atât a depus și le-a fost aprobat. Nu consider că este corect
întrucât acele localități în viitor vor fi incluse în programul de apă și canalizare, iar
după finalizarea asfaltării vor sparge asfaltul pentru a monta rețelele! Am avut
discuții, sperăm să reevalueze această listă, dar după data de 30 noiembrie când va
avea loc prima evaluare a depunerii documentației pentru clarificări și a
documentației premergătoare încheierii și semnării contractului de finanțare.
Deoarece Legea achizițiilor publice a suferit modificări, dau cuvântul doamnei ing.
Petecuță Iustina, șef Serviciu Urbanism, Achiziții Publice, Amenajarea Teritoriului
și Cadastru pentru a vă informa despre aceste modificări.
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Doamna ing. Petecuță Iustina, șef Serviciu Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Achiziții Publice și Cadastru: Vă aduc la cunoștință anumite
proceduri din legislația achizițiilor publice care vizează în mod direct consilierii
locali. Potrivit Legii nr. 98/2016 și a normelor de aplicare a acesteia, consilierii
locali au calitatea de factori de decizie cu privire la procedurile de achiziții publice
organizate municipiul Moinești ca autoritate contractantă, mă refer la achițiile
publice care depășesc pragul de 441.000 lei, fară TVA în cazul lucrărilor și 132.000
lei, fără TVA în cazul produselor și serviciilor, una dintre condițiile impuse de noua
legislație în achiziții este ca factorii de decizie să nu se afle în conflict de interese cu
ofertanții, cu subcontractanții, cu terții susținători declarați. Până la data intrării în
vigoare, 1 iunie 2017 a Legii nr. 184/2016, verificarea de către Agenția Națională
de Integritate (ANI) a eventualelor conflicte de interese se realiza pe baza a două
declarații: una dată de domnul Primar în calitate de conducătorl al autorității
contractante în care se menționau datele de identificare ale tuturor persoanelor cu
funcții de decizie atât din Executiv cât și ale dumneavoastră așa cum le aveți
declarate la Aparatul de lucru al Consiliului local, respectiv CNP, adresa de
domiciliu, data și locul nașterii. Acestea le transmiteam prin intermediul SEAP fără
a fi publice și ajungeau la ANI ca informație. Ulterior, în SEAP dădeam o declarație
pe propria răspundere în care declaram datele de identificare ale ofertanților și
subcontractanților, terții susținători dacă existau. Începând cu luna iunie, nu am avut
nici o procedură de achiziție, dar urmează să avem în luna următoare și avem
obligația de a completa formularul de integritate prin intermediul SEAP, un coleg
de-al nostru care este operator SEAP va introduce anumite date referitor la
procedură, din momentul numirii comisiei de evaluare până la atribuirea
contractului. Printre datele noi, pe care trebuie dumneavoastră să ni le furnizați sunt
cele referitoare la faptul că aveți sau nu relații de muncă cu ofertanții,
subcontractanții sau terții susținători declarați ai acestora. Pentru a înțelege exact ce
înseamnă ”relații de muncă” am cerut o clarificare la ANI și ni s-a explicat că prin
relații de muncă nu se înțelege doar contract de muncă ci și contract de colaborare,
de prestări servicii, orice tip de contract. De asemenea, trebuie să declarați dacă de
la data ultieia declarație dacă ați devenit membru al unei asociații sau fundații.
Pentru a facilita obținerea acestor declarații ale dumneavoastră am discutat cu
domnul Primar și doamna Secretar să folosim adresele de e-mail și imediat după
vizualizarea ofertanților care au depus oferte în cadrul procedurilor, să facem
cunoscut numele acestora, cu rugămintea ca în cel mult 2 zile să ne transmiteți
declarația dacă aveți relații de muncă cu ei și să spuneți care sunt aceștia, dacă nu
aveți, nu, dacă sunteți într-o asociație sau fundație precizați care este pentru că și
noi avem un termen foarte scurt de completare a întregului formular de integritate
care conține mult mai multe informații și acesta este de 5 zile calendaristice, iar
dacă prindem un sfârșit de săptămână sunt practic trei zile. Chiar dacă vrem să
lucrăm în timpul nostru liber, SEAP-ul nu este funcțional în zilele acestea. În
situația când nu primim aceste informații în termen vă vom contacta telefonic
pentru că altfel vom primi notificări din partea ANI. Mai este o declarație pe care o
dau ofertanții, era și înainte, întrucât conflictul de interese vizează și situațiile în
care membrii Consiliilor de conducere ale ofertanților sunt afini sau rude de până la
gradul II cu persoanele în funcțiile de decizie atât din Executiv cât și din Consiliul
local. Dumnelor dau această declarație întrucât numele dumneavoastră și ale
noastre, ale persoanelor cu funcții de decizie sunt cuprinse de data aceasta în fișele
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de date de achiziții care se publică în SEAP fără datele de identificare. Dacă ANI
constată un potențial conflict de interese, autoritățile contractante trebuie să ia o
decizie, ori exclud ofertantul, ori înlocuiesc membrul din Comisia de evaluare, ori
dacă vizează un consilier local, măsura nu poate fi decât excluderea ofertantului în
cauză.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa extraordinară din 28.07.2017, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER BOTEZATU SORIN
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