CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 17.04.2015, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul „1” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 17.04.2015.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 697/09.04.2015 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Spătaru Eugen şi Talpău Sorin Ciprian.
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 şi reprezentanţi mass-media.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 27.03.2015 a fost afişat pe pagina web
www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi a fost pus la dispoziţia comisiilor de
specialitate pentru a fi analizat în cadrul şedinţelor de comisii şi rezolvat cu
eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul
dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestuia.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 27.03.2015.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 27.03.2015, cu 17 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Pentru buna desfăşurare a şedinţelor
Consiliului Local al municipiului Moineşti, potrivit art. 35 din Legea nr. 215/2001
şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Moineşti, trebuie ales un nou preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă
de trei luni. Comisiile de specialitate au propus pe domnul consilier Boteza Sorin.
Dacă aveţi şi alte propuneri.
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Nefiind alte propuneri şi ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate,
supun la vot Proiectul de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni cu
propunerea Comisiei de urbanism.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului
Moineşti, pentru o perioadă de trei luni, domnul consilier Botezatu Sorin, cu 17
voturi pentru.
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. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27.03.2015.
2. Proiect de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului
Moineşti la data de 31.03.2015.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii
ale Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantităţi de material
lemnos provenită din pădurea proprietate a municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind asocierea Municipiului Moineşti cu Asociaţia
CAR Pensionari „Speranţă şi Omenie” Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind concesionarea echipamentelor de colectare si
transport a deşeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun ,,Sistem
Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău”.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
9. Diverse:
- Informare privind Scrisoarea nr
96/20.01.2015 şi Scrisoarea nr.
97/21.01.2015 transmise de către Camera de Conturi Judeţul Bacău;
- Informare privind modul de îndeplinire a prevederilor H.C.L. nr.
34/06.03.2012 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 8.500.000 lei.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: 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 al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 17.04.2015, cu 17 voturi
pentru.

3

Punctele 1şi 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor municipiului Moineşti la data de 31.03.2015.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian 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 execuţiei bugetelor
municipiului Moineşti la data de 31.03.2015, cu 17 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
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Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian 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 rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie Vasile – 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 Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian 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 Organigramei şi Statului
de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
vânzării unei cantităţi de material lemnos provenită din pădurea proprietate a
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie 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 şi propun pe domnul
consilier Nimerciag Ioan membru în Comisia de preselecţie şi licitaţie pentru
vânzarea materialului lemnos şi pe doamna consilier Tincu Liliana membru în
Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
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Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - 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 şi propun pe doamna
consilier Chirea Mihaela membru în Comisia de preselecţie şi licitaţie pentru
vânzarea materialului lemnos şi pe domnul consilier Pascalini Nini Alexandru
membru în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian 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 şi
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi propun pe domnul
consilier Sandu Teodor membru în Comisia de preselecţie şi licitaţie pentru
vânzarea materialului lemnos şi pe domnul consilier domnul consilier Busuioc
Iulian membru în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantităţi de
material lemnos provenită din pădurea proprietate a municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind asocierea
Municipiului Moineşti cu Asociaţia CAR Pensionari „Speranţă şi Omenie”
Moineşti.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie 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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Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian 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 asocierea Municipiului Moineşti cu
Asociaţia CAR Pensionari „Speranţă şi Omenie” Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind concesionarea
echipamentelor de colectare si transport a deşeurilor în scopul realizării
proiectului de interes comun ,,Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide
în Judeţul Bacău”.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
Angela şi Ilie 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Bulboacă Barbu
Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - 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
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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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian 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 concesionarea echipamentelor de
colectare si transport a deşeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun
,,Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău”, cu 17
voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Informare privind Scrisoarea nr 96/20.01.2015 şi Scrisoarea nr.
97/21.01.2015 transmise de către Camera de Conturi Judeţul Bacău;
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă sunt
întrebări? Discuţii.
Nefiind, trecem la următoarea informare.
* Informare privind modul de îndeplinire a prevederilor H.C.L. nr.
34/06.03.2012 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 8.500.000 lei.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă sunt
întrebări? Discuţii.
Nefiind, trecem la următoarea informare.
* Informare privind modul de distribuire a tichetelor sociale în valoare de
100 lei, în vederea achiziţionării de alimente şi medicamente pensionarilor din
municipiul Moineşti cu venituri de până la 700 lei/lună şi persoanelor având vârst
peste 60 de ani care nu realizează alte venituri, cu ocazia sărbătorilor de Paşte
2015.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Venim cu propunerea de acordare acestor
tichete celor 15 veterani de război din municipiul Moineşti şi ţinând cont de
solicitarea care ne-a venit din partea Asociaţiei Veteranilor de Război care ne-a
cerut să avem în continuare grijă de ei. Am solicitat Direcției de Asistență Socială

9

să ne comunice dacă au mai rămas carnete de tichete și dacă există posibilitatea de
acordare și veteranilor de război. Dacă sunteți de acord, în ședința viitoare vom veni
cu proiect de hotărâre în acest sens. Vă supunem aprobării propunerea de acordare a
acestor carnete de tichete în valoare de 100 lei fiecărui veteran de război din
municipiul Moineşti.
Membrii Consiliului local aprobă, cu 17 voturi pentru, acordarea de carnete
de tichete în valoare de 100 lei fiecărui veteran de război din municipiul Moineşti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Fac o legătură, avem puţini veterani de
război cu vârsta peste 90 de ani şi acel contract de asociere cu C.A.R. Pensionari în
care este trecut un program comun pentru celebrarea Zilei intrenaţionale a
persoanelor vârstnice. Aici sunt cuprinse persoanele de minim 90 de ani. Vârsta
biologică pentru o persoană în vârstă este 65 de ani. Vă întreb câte persoane în
vârstă de minim 90 de ani o să celebrăm? Ne ducem la o vârstă prea înaintată.
Doamna consilier Chirea Mihaela: C.A.R. Pensionari are mulţi membri
peste 90 de ani.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Toate acţiunile noastre trebuie corelate cu
bugetul. Dorinţă avem, dar trebuie corelate cu resursele financiare. Este un prim
pas, vom vedea pe parcurs şi vom decide.
Doamna consilier Tincu Liliana: Ei au venituri, dar doresc ca noi să ştim că
există şi să avem respect pentru ce au făcut, mai mult aşa văd eu propunerea de
acordare a acestor tichete.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Să nu uităm că
avem nevoie de resurse financiare pentru baza de tratament. Circula o vorbă „că în
municipiul Moineşti avem petrolul care se termină şi hotelul care nu se mai
termină.”
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă informez că au avut loc două licitaţii
pentru centrala termică de la Select de sub magazin care nu s-a adjudecat şi pentru
centrala termică de la Cascada care s-a vândut. Referitor la centrala de la Select nici
la a doua strigare nu s-a prezentat nimeni. Am avut discuţii cu reprezentanţi ai
magazinului PROFI care deţin spaţiul de la parterul clădirii şi împreună cu
inspectorii de la Direcţia de Urbanism i-am determinat să se restrângă de la exterior
pentru că aveau depozit de deşeuri şi altele. Urmare acestor discuţii, azi am primit o
adresă prin care îşi exprimă intenţia de a închiria acel spaţiu pentru depozitare.
Aşteptăm detalii legate de închiriere prin care să ne spună ce anume doresc să facă.
Azi am avut o discuţie cu reprezentantul pe zonă care mi-a promis că va veni cu o
solicitare în acest sens. Doresc să reabiliteze spaţiul, să monteze lift pentru
aprovizionare. Vor să închirieze şi nu avem un tarif aprobat pentru închirierea
spaţiului. În şedinţa viitoare vom veni cu un proiect de hotărâre pentru completarea
Hotărârii privind tarifele de închiriere şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea
închirierii spaţiului. Noi avem tarife pentru închiriere spaţii de 10 lei/mp/lună şi de
5 lei/mp/lună pentru teren. În discuţiile purtate le-am solicitat ofertă, cât sunt
dispuşi să plătească. Au oferit 5 lei/mp/lună pentru o perioadă de 10 ani; spaţiul are
aprox. 250 mp, noi le-am propus 6 lei/mp/lună. Vor plăti şi impozit, aşa mai vin
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bani la buget, iar noi suntem în căutare de venituri. În momentul în care vor veni cu
solicitarea, vom pregăti materialele de şedinţă. Este posibil să convocăm o şedinţă
extraordinară la începutul lunii mai. Aşteptăm să intrăm în posesia unor documente.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Referitor la Complexul de Servicii
Sociale, am discutat cu domnul director cazul unui pacient care nu poate plăti în
totalitate suma de 1200 lei/lună. Vă întreb dacă acea contribuţie de 2% din
impozitul anual nu poate fi dirijată către acest Centru? Toţi cei care doresc din
primărie, de la Consiliul local şi din altă parte să doneze acei 2% la Centru.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Încercăm să conturăm o propunere de
parteneriat între Complexul de Servicii sociale, Direcţia de Asistenţă Socială şi o
Asociaţie. Asociaţia (ONG) să colecteze aceste fonduri care să suporte diferenţa
pentru a caza un bătrân acolo. Poate găsim şi sponsori, chiar şi eu aş dona câte 50
lei/lună pentru un astfel de proiect. În prezent avem iniţiată campania „Un pui de
pom – un pui de om” pentru părinţii care au copii născuţi în ultimii doi ani care vor
adopta un pom. Ceva asimilar am putea promova, spre exemplu o campanie
intitulată „Adopă un bătrân”. O societate comercială dacă ar dona câte 100 lei/lună,
ar fi o sumă foarte bună. Desigur, donaţia nu se stabileşte, fiecare dă cât îşi permite.
Vom căuta un partener ONG pe care să-l implicăm în acest proiect şi o să vă punem
la dispoziţie datele. Direcţia de Asistenţă Socială ne va sesiza cazurile care au
nevoie de ajutor. Deja ştim câteva persoane. Încercăm să evităm finanţarea din
bugetul local, am făcut eforturi pentru ca acest Complex să funcţioneze, se văd în
buget. Dorim ca acest proiect să funcţioneze în condiţii optime.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Toate şcolile au un astfel de program,
cadrele didactice direcţionează cei 2% din impozitul anual spre şcoală.
Doamna consilier Tincu Liliana: În Parcul Băi s-au tăiat copaci.
Reprezentau un pericol sau au fost tăiaţi ilegal?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Avem în desfăşurare o campanie de
curăţare a copacilor uscaţi.
Domnul consilier Romaşcanu Mircea: S-au montat limitatoare de viteză în
Lucăceşti la sensul giratoriu. Era necesar?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Da, acea trecere de pietoni este
folosită mult de levii care merg la liceu.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Ne-am consultat cu Poliţia Rutieră şi am
montat limitatoare acolo unde au fost accidente şi acolo unde am considerat că este
necesar.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Este o problemă la canalizarea de pe
strada M. Sadoveanu, în spatele casei în zona unde avem garajele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Pe strada M. Sadoveanu avem sesizări,
au fost câteva echipe din primărie însoţite de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate
Publică, s-a dat termen ca până joi să ecologizeze zona, să demoleze toate acele
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construcţii provizorii construite neautorizat. Pentru cei care nu se vor conforma vom
dispune măsuri.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar: După demolare, în zona gării a
rămas un spaţiu verde. Este proprietate privată?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este proprietate privată, le-am cerut să facă
ceva acolo.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 17.04.2015, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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