CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 25.03.2016, 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 25.03.2016.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 297/18.03.2016 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Talpău Sorin Ciprian și Vascan Ștefan Cezar.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, directori și contabili șefi ai unităților de
învățământ din municipiul Moinești și reprezentanţi mass-media.
Din partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă doamna
director economic ec. Găman Oana.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 12.02.2016 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 12.02.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 12.02.2016, cu 17 voturi
pentru.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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 12.02.2016.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul 2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2015.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea scutitii de la plata taxei pentru
terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă și terenurile folosite ca
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zone de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul
Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru
persoane fizice, pe raza municipiului Moinești pe anul 2016, precum și tarifele
operatorului de colectare și transport deșeuri S.C. Compania Romprest Service S.A.
București.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unui număr de două locuințe
sociale situate în municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, nr. 50, Bloc E26,
județul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului ”PĂRINȚI INFORMAȚI
– COPII PROTEJAȚI”, micro-grant finanțat de UNICEF România în cadrul
proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul
comunităţii”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în
tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de alimente si
medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până la 700
lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și
veteranilor de război.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, de
soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor sociale
pentru grădiniță.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind eşalonarea la plata impozitelor, taxelor,
chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local pentru
persoanele beneficiare de prestaţii sociale din municipiul Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei
Fleșcan-Lovin-Arseni Diana-Nicoleta, domiciliată în municipiul Moineşti, strada
Mihai Eminescu, nr. 150, ap.8, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui cadou în valoare de 500 lei
familiilor din municipiul Moineşti cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la căsătorie.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind acordarea avizului de oportunitate pentru
întocmirea Planului Urbanistic Zonal ”Construire extindere locuință tip P+M și
anexă gospodărească tip P”, str. Libertății, nr. 17, municipiul Moinești, județul
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu
Sindicatului Asistenților Personali ai Persoanelor cu Dizabilități din municipiul
Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în
suprafață de 250 m.p. situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu,
F.N., județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Proiect de Hotărâre privind închirierea unor terenuri aparținând
domeniului privat al municipiul Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive
în municipiul Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
19. Diverse:
- Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului
Local al municipiului Moineşti, adoptate în anul 2015;
- Raport privind activitatea desfășurată în cadrul Direcției Creșa Moinești în
anul 2015;
- Punct de vedere privind soluționarea cererii nr. 11336/07.03.2016 a
proprietarilor de case sociale de pe strada Plopilor prin care solicită micșorarea taxei
de concesionare.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi trei proiecte de
hotarâre urgente și anume:
1. Proiect de Hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
municipiului Moineşti însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999
şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute către E.ON Distribuţie România S.A., asupra unui teren situat în
municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
128/28.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti,
care au fost analizate în şedinţele comisiilor de specialitate şi avizate
favorabil de către acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a celor trei
Proiecte de Hotărâre.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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 completat al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 25.03.2016, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 1 a fost parcurs, se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
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Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat în anul 2016.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Doresc să fac o precizare referitor la
bursele de performanță. Prin Ordinul nr. 5576/2011 Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului stabilește criteriile generale de acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat. Bursele de performanță se acordă elevilor
olimpici care au obținut locul 1, 2 și 3 la faza natională. Dacă unitățile școlare au
trimis adresă pentru acordarea de astfel de burse, înseamnă că au elevi olimpici la
faza națională care au obținut locul 1,2 și 3.
Doamna consilier Chirea Mihaela: Știu că există mai mulți copii cu
rezultate la olimpiade și nu apar ca număr la bursele de performanță.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cu toate că am avut discuții și am
clarificat, cred că a rămas de clarificat definiția olimpiadei naționale. Și aici sunt
subiecte de discuții legat de olimpiada națională de chimie la clasa a VII-a care nu
este olimpiadă națională de chimie ci este un concurs în parteneriat cu Ministerul
Educației că de fapt nu se organizează olimpiadă în clasa a VII-a. Am avut discuții
cu Scoala ”George Enescu” pe această temă, am transmis scrisoare Inspectoratului
Școlar Județean Bacău ca să ne comunice dacă acel concurs de chimie pentru clasa
a VII-a este asimiliat cu olimpiada națională. Am primit răspuns negativ și ne-am
bazat pe el, din păcate.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Acea elevă care a luat mențiune la clasa
a VII-a ne reprezintă județul la faza națională a olimpiadei de chimie care se va
desfășura la Bacău.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Le-am transmis acestor elevi să continue și
în clasa a VIII-a să obțină la fel rezultate foarte bune, astfel vor primi bursă de
performanță și vor fi și premiați.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: 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, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
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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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a
numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul
2016, cu 17 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie pe anul 2015.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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.
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Domnul consilier Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe
anul 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 2016 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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 2016 al Municipiului Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
scutitii de la plata taxei pentru terenurile care contribuie la exploatarea resurselor
de apă și terenurile folosite ca zone de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și
apă uzată din municipiul Moinești.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea scutitii de la plata taxei
pentru terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă și terenurile
folosite ca zone de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din
municipiul Moinești, cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxei
speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești pe
anul 2016, precum și tarifele operatorului de colectare și transport deșeuri S.C.
Compania Romprest Service S.A. București.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: După cum știți în luna decembrie
s-a aprobat prin Hotarârea Consiliului Local aceste taxe și tarife. ADIS Bacău ne
contestă această hotarâre la Instituția Prefectului Județului Bacău specificând că nu
s-a respectat termenul de transparență decizională, respectiv 30 de zile de la
publicarea anunțului de dezbatere publică. În data de 10 decembrie a avut loc
dezbaterea publică a Proiectului de hotarâre, iar în data de 15 decembrie, prin
Hotarârea nr. 160 s-a aprobat menținerea taxei de salubritate pentru persoane fizice
la valoarea de 7.5 lei/pers/lună din locuințele colective și 6 lei/pers/lună pentru
locuințele individuale.
Vreau să vă informez despre ședințele ADIS Bacău la care am participat. În
data de 11 ianuarie 2016 SC Compania Romprest Service S.A. a început activitatea
în județul Bacău, mai puțin în municipiul Moinești cât și în alte câteva localități
deoarece nu a avut ordin de începere a activității și pe raza municipiului Moinești.
Tot în acea zi SC Compania Romprest Service S.A., fără a anunța a venit cu două
mașini în Moinești pentru a începe să colecteze. După două ore, directorul acestei
societăți s-a prezentat în biroul meu și apoi la domnul Primar ca să ne aducă la
cunoștință că au venit să facă o probă cu toate că nu au început oficial această
activitate și pe raza municipiul Moinești. Nu am fost de acord ca să înceapă, întrucât
noi și nici dumnealor nu am primit oficial de la ADIS Bacău ordin de începere a
activității. În intâlnirile avute la ADIS Bacău am adus în discuție modificarea
Documentului de poziție aprobat și de Consiliul Local Moinești în anul 2010 și
2013 în care erau prevăzute de către consultantul care a intocmit această
documentație politica tarifară și mecanismul financiar. Politica tarifară care, după
părerea nostră, este supraevaluată, precum și tariful de depunere în depozitul
regional previzionat la suma 163 lei/tonă pentru deșeurile provenite din mediul
urban și de 317 lei/tonă pentru deșeurile din mediul rural. Acum când încă stațiile
nu s-au deschis SC Compania Romprest Service S.A. a solicitat ADIS Bacău ca
acest tarif să fie același atât pentru mediul urban cât și pentru mediul rural. Noi nu
am fost de acord cu această propunere, am votat împotrivă în plenul Adunării
Generale ADIS, iar ceilalți primari de comune au votat pentru și acum ADIS Bacău
a trimis spre aprobare consiliilor locale acest tarif majorat. Am promovat această
documentație în procedura de transparență decizională. Tot prin aceeași adresă
ADIS Bacău ne-a solicitat și aprobarea în Consiliul local a contractului de prestări
servicii între SC Compania Romprest Service S.A. și agenții economici de pe raza
UAT-urilor. În ședința ADIS Bacău am prezentat adresa nr. 1255/18.01.2016 a
consultantului FICHTNER ENVIRONMENT în care se menționează că nu trebuie
aprobat acest contract de prestări servicii prin Hotarâre de Consiliu local ci este de
ajuns Hotarârea AGA ADIS, dar domnul președinte a supus aprobării și la fel s-a
votat cu majoritate de voturi. Au trimis documentația spre aprobare UAT-urilor, am
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primit-o și noi și am promovat-o în procedura transparenței decizionale. La vizita
doamnei Ministru a Fondurilor Europene la Moinești am luat în discuție problemele
apărute odată cu implementarea acestui proiect și am propus deplasarea unei
delegații la București pentru a le clarifica.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Fac câteva completări. Din punctul meu de
vedere bazat pe funcționarea serviciului de colectare selectivă a deșeurilor cu o
valoare a taxei de 6 lei/pers/lună și respectiv 7,5 lei/pers/lună așa cum a fost aprobat
de la începutul activității, am reușit să acoperim toate cheltuielile și să prestăm
servicii de calitate, desigur este loc și de mai bine. De ce să creștem tariful atât timp
cât acesta a acoperit cheltuilelile de colectare, transport și depozitare la rampă și în
fiecare an au mai rămas bani pentru și pentru investiții?! Vă întreb pe
dumneavoastră dacă merită să venim cu acest proiect? ADIS Bacău ne reproșează
că am aprobat documentele transmise în tot acești ani. Domnilor consilieri, vreau să
vă amintesc că în cele mai multe situații acele docummentații stufoase de la ADIS
Bacău veneau în ziua votului. Toate aceste documente pe care ADIS ni le-a
prezentat s-au bazat pe studiile făcute de consultantul angajat de ei care acum ne
demonstrează că estimările nu au fost corecte. Afirm aceste lucruri pentru că se
pleacă de la cantitatea de gunoi pe care o persoană o produce. Suntem în situația în
care SC Compania Romprest Service S.A. operează din luna ianuarie și nu are
gunoi pe cât se aștepta să încarce. Are o problemă, investiția pe care au făcut-o nu o
pot amortiza. Am cerut ADIS Bacău în scris și cu draft de scrisoare către
Autoritatea de Management pentru POS Mediu prin care le cerem punctul de vedere
referitor la posibilitatea diminuării cantității de deșeu și implicit a tarifului.
Dumnealor refuză pe motiv că se tem să nu primească o penalitate pe acest proiect.
I-am asigurat că nu urmare a discuțiilor avute cu doamna Ministru al Fondurilor
Europene care a fost prezentă la Moinești care ne-a asigurat că nu se dau penalități
la proiect pe indicatori. Nimeni de la ADIS Bacău sau Consiliul Județean nu a putut
să ne arate dacă s-a înaintat adresă la Autoritatea de Management pentru POS
Mediu. Rămâne în sarcina mea să obțin acest document prin care să le arat că putem
să propunem diminuarea indicatorilor fără a primi penalități. Le voi demonstra
atunci că îngrijorarea lor este nefondată. Încă nu știm cum se face plata, am discutat
și cu ceilalți primari, deocamdată nu s-a făcut plata către ADIS Bacău pentru că este
o problemă legată de plata în cuantum fix, număr locuitori înmulțit cu valoarea taxei
speciale, pe când eu împreună cu alți câțiva primari am cerut ca plata să se facă
funcție de prestația efectuată, respectiv de cantitatea de gunoi ridicată lei/tonă,
pentru că nu pot să accept să plătesc decât serviciul pe care-l prestează în
municipiul Moinești și nu altele. Principiul pe care au fundamentat funcționarea
sistemului este de a plăti toți funcție de numărul de locuitori și din această sumă
care se adună se plătește și la comune și la orașe. Ori eu nu cred că este corect să
avem un astfel de sistem. Nu cred că este corect ca un cetățean din Moinești să
plătească gunoiul celui de la comune. Atât timp cât taxa de 9,25 lei este cerută
insistent de ADIS să o aprobați, iar la comune 3,76 lei. De ce să plătească cetățeanul
din strada Lucăcești 9,25 lei iar cel din Pietrosu cu 50 de m mai sus taxa de 3,76 lei?
Trebuia să se spună: pentru urban și periurban un tarif și atunci am fi fost de acord.
Dacă citiți pe mediu on-line și în presă sunt și persoane care ne acuză pe noi și alte
localități că punem în pericol funcționarea proiectului la nivel de județ. Nu este
adevărat, sunt conștient că serviciile pe care le prestează acum operatorul în comune
este un lucru bun, majoritatea comunelor nu au avut oprerator, vrem să avem
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parteneri, deocamdată nu avem cu cine discuta, toți fug de decizii. Ceea ce s-a
întâmplat este legat de transparența decizională și vreau să fac o precizare. Nu știu
să mai existe o localitate în județul Bacău care să fi parcurs această procedură de
transparență decizională pentru aprobarea hotărârii. Dar numai Hotarârea Consiliul
Local Moinești a fost contestată la Instituția Prefectului județului Bacău.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Fapt pentru care a trebuit să
aducem din nou în discuție proiectul de hotarâre și în data de 8 februarie a avut loc
dezbaterea publică. După discuții s-a propus ca taxa specială de salubritate să
rămână la valoarea de 7,5 lei/persoană/lună pentru persoane fizice din locuințe
colective și 6 lei/persoană/lună pentru persoane fizice din locuințe individuale și s-a
mai propus ca în cazul în care va fi necesar cheltuielile pentru persoanele care
beneficiază de scutiri, vor fi suportate din bugetul local. Totodată menținerea
scutirii la plata taxei speciale de salubrizare a următoarelor categorii de persoane:
veteranii de război, văduvele veteranilor de război, persoanele cu handicap grav sau
accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai
minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de
invaliditate, persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990,
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri și persoanele care beneficiază de prevederile
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, familiile și pesoanele care nu beneficiază de serviciile de salubritate.
Aceste propuneri au fost discutate în cadrul dezbaterii publice, aceasta fiind și
propunerea finală ca taxa să fie menținută la valoarea actuală.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Mă refer la Legea nr. 101/2006 care
prevede că acest serviciu de salubrizare a localităților se desfășoară sub controlul,
conducerea, coordonarea administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară. După cele expuse de domnul Primar și domnul Viceprimar, mă
întreb pe cine reprezintă acest ADIS? Și când afirm acest lucru mă gândesc la
solicitarea imperativă de a fixa această taxă de 9,25 lei/persoană/lună. În Codul
fiscal spune, citez ”Consiliile locale aprobă acestă taxă, stabilind anual cuantumul
acesteia”. Dacă noi o fixăm, ei ne-o contestă. Nu știu pe cine reprezintă acest
ADIS? Ei ne reprezintă pe noi pentru că noi i-am delegat acest serviciu!
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Această întrebare a fost adresată și
în plenul ședinței AGA ADIS și nu am primit răspuns, mai mult la inițiativa ADIS
am avut controale de la Garda de Mediu Bacău și de la ANRSC București prin
reprezentanții de la Botoșani. Nu numai noi, cele trei localități în care nu prestează
SC Compania Romprest Service S.A.: Berzunți, Sănduleni și Moinești. Au întocmit
rapoarte și note de constatare și au fixat termen Garda de Mediu ca până la data de
09.04.2016 să actualizăm autorizația de mediu care era valabilă până în 2020, iar
ANRSC-ul să obținem licență pentru funcționarea serviciului, în caz contrar la
expirarea acestui termen, vom fi sancționați. Menționez întrebarea noastră și acum
și a dumneavoastră: pe cine reprezintă ADIS?!
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Domnul consilier Nimerciag Ioan: Mai mult, noi am organizat dezbateri
publice a Proiectului de hotarâre în luna decembrie și în luna februarie când au fost
consultați cetățenii municipiului Moinești.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: În mediul on-line se găsește
postată ședința AGA ADIS, domnul consilier Pascalini a postat-o, o să vedeți că am
susținut cele arătate.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Am postat pentru că am vrut
să arat poziția dumneavoastră, era important deoarece majoritatea cetățenilor
consideră că noi, consilerii locali, ridicăm mâna și atât.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: 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 cu
unanimitate de voturi avizează favorabil proiectul de hotărâre completat după
dezbaterea publică cu propunerile cetățenilor de menținere a taxei speciale de
salubritate pe raza municipiului Moinești pentru persoane fizice din locuințe
colective în cuantum de 7,5 lei/persoană/lună și pentru persoane fizice din locuințe
individuale în cuantum de 6 lei/persoană/lună, precum și de acordare a scutirii la
plata acestei taxe conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
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 cu
unanimitate de voturi avizează favorabil proiectul de hotărâre completat după
dezbaterea publică cu propunerile cetățenilor de menținere a taxei speciale de
salubritate pe raza municipiului Moinești pentru persoane fizice din locuințe
colective în cuantum de 7,5 lei/persoană/lună și pentru persoane fizice din locuințe
individuale în cuantum de 6 lei/persoană/lună, precum și de acordare a scutirii la
plata acestei taxe conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
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Domnul consilier Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 cu
unanimitate de voturi avizează favorabil proiectul de hotărâre completat după
dezbaterea publică cu propunerile cetățenilor de menținere a taxei speciale de
salubritate pe raza municipiului Moinești pentru persoane fizice din locuințe
colective în cuantum de 7,5 lei/persoană/lună și pentru persoane fizice din locuințe
individuale în cuantum de 6 lei/persoană/lună, precum și de acordare a scutirii la
plata acestei taxe conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Conform art. 43
din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a consiliilor locale, supun la vot proiectul de hotărâre
completat cu propunerea comisiilor de specialitate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de
salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești pe anul 2016,
precum și tarifele operatorului de colectare și transport deșeuri S.C. Compania
Romprest Service S.A. București, cu 17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unui număr de două locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Vasile
Alecsandri, nr. 50, Bloc E26, județul Bacău.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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
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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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unui număr de două
locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, nr. 50,
Bloc E26, județul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
proiectului ”PĂRINȚI INFORMAȚI – COPII PROTEJAȚI”, micro-grant finanțat
de UNICEF România în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de
servicii integrate la nivelul comunităţii”.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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.

14

Domnul consilier Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului ”PĂRINȚI
INFORMAȚI – COPII PROTEJAȚI”, micro-grant finanțat de UNICEF România în
cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul
comunităţii”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea
achizitionării de alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu
venituri de până la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu
realizează alte venituri și veteranilor de război.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu
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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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material
constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de
alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până
la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte
venituri și veteranilor de război, cu 17 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modalitatea de
identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate și procedura de
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modalitatea de identificare a
beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a
tichetelor sociale pentru grădiniță, cu 17 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind eşalonarea la
plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii
la bugetul local pentru persoanele beneficiare de prestaţii sociale din municipiul
Moineşti.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind eşalonarea la plata impozitelor,
taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local
pentru persoanele beneficiare de prestaţii sociale din municipiul Moineşti, cu 17
voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă numitei Fleșcan-Lovin-Arseni Diana-Nicoleta, domiciliată în
municipiul Moineşti, strada Mihai Eminescu, nr. 150, ap.8, judeţul Bacău.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
numitei Fleșcan-Lovin-Arseni Diana-Nicoleta, domiciliată în municipiul Moineşti,
strada Mihai Eminescu, nr. 150, ap.8, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
cadou în valoare de 500 lei familiilor din municipiul Moineşti cu ocazia împlinirii a
50 de ani de la căsătorie.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui cadou în valoare de
500 lei familiilor din municipiul Moineşti cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la
căsătorie, cu 17 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea
avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal ”Construire
extindere locuință tip P+M și anexă gospodărească tip P”, str. Libertății, nr. 17,
municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Acest proiect a
fost retras de inițiator de pe ordinea de zi.

19

Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind transmiterea în
folosință gratuită a unui spațiu Sindicatului Asistenților Personali ai Persoanelor
cu Dizabilități din municipiul Moinești.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a
unui spațiu Sindicatului Asistenților Personali ai Persoanelor cu Dizabilități din
municipiul Moinești, cu 17 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
achiziționării unui teren în suprafață de 250 m.p. situat în municipiul Moinești,
strada Tudor Vladimirescu, F.N., județul Bacău.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.

20

Domna consilier Ladaru Daniela: În cazul în care s-ar aproba expropriere,
cât ar fi valoarea?
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: În acest caz Instanța de judecată
stabilește valoarea terenului.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: 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, Spătaru Eugen,
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 și propun ca membri în
Comisia de negociere pentru achiziţionarea terenului pe doamnele consilier Chirea
Mihaela și Ladaru Daniela.
Domnul consilier Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerile Comisie economice.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în
suprafață de 250 m.p. situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu,
F.N., județul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind închirierea
unor terenuri aparținând domeniului privat al municipiul Moineşti, în favoarea S.C.
OMV Petrom S.A.
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Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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 6 voturi pentru. Domnul consilier Bulboacă
Barbu Gabriel nu participă la vot, confom art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.
Domnul consilier Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 4 voturi pentru. Domnii consilieri Botezatu
Sorin, Cojocaru Florinel și Sandu Teodor nu participă la vot, confom art. 46, alin.
(1) din Legea nr. 215/2001.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind închirierea unor terenuri aparținând
domeniului privat al municipiul Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A., cu
13 voturi pentru.
Domnii consilieri Botezatu Sorin, Bulboacă Barbu Gabriel, Cojocaru Florinel
și Sandu Teodor nu participă la vot, confom art. 46, alin. (1) din Legea nr.
215/2001.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
manifestărilor culturale și sportive în municipiul Moinești.
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Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și
sportive în municipiul Moinești, cu 17 voturi pentru.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
inventarului domeniului public al municipiului Moineşti însuşit prin Hotărârea
Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1347/2001.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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)
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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, Spătaru Eugen,
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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind completarea inventarului domeniului
public al municipiului Moineşti însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti
nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către E.ON Distribuţie România S.A.,
asupra unui teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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.
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Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute către E.ON Distribuţie România S.A., asupra unui teren situat în
municipiul Moinești, județul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 128/28.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2016.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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, Spătaru Eugen,
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
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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 Sandu Teodor - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Botezatu Sorin, Apostu Radu,
Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 128/28.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2016, cu 17 voturi pentru.
Punctul 22 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor
Consiliului Local al municipiului Moineşti, adoptate în anul 2015.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, trecem la următorul punct.
* Raport privind activitatea desfășurată în cadrul Direcției Creșa Moinești în
anul 2015.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, trecem la următorul punct.
* Punct de vedere privind soluționarea cererii nr. 11336/07.03.2016 a
proprietarilor de case sociale de pe strada Plopilor prin care solicită micșorarea
taxei de concesionare.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Prin adresa nr. 11336/07.03.2016
proprietarii de case sociale de pe strada Plopilor solicită citez ”micșorarea taxei de
concesiune de la 3 lei/mp/an la 1 leu/mp/an datorită imposibilității plății din cauza
venitului scăzut.” În continuare ne roagă ca toți proprietarii de case tip Habitat să
beneficieze de aceleași drepturi. Prin Hotărârea nr. 153/21.10.2009 se aprobă
valoarea redevenței de 3 lei/mp/an stabilită conform Anexei nr. 2 la H.C.L. nr.
76/21.05.2009. Având în vedere situația generală a celor care beneficiază de astfel
de locuințe, familii sociale în majoritatea cazurilor, am considerat că trebuie să pun
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în discuție pe ordinea de zi această solicitare. Avem această hotarâre, dacă sunteți
de acord să o modificăm, de aceea vă solicit un punct de vedere. Dacă este legal,
vom promova un proiect de hotarâre în acest sens. O locuință are aprox. 100 mp,
impactul la buget nu este mare. Sunt în total 40 de locuințe tip Habitat, dacă
diminuăm cu 1 leu/mp înseamnă 3000 lei, iar dacă diminuăm cu 2 lei/mp înseamnă
6000 lei.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Ei plătesc și o rată lunară de
aproximativ 200 lei către Habitat.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Studiul de oportunitate a fost
aprobat, iar modificarea se face tot prin hotarâre a Consiliului local. Implicit ar
trebui modificate contractele concesiune care nu prevăd decât indexarea cu indicele
de inflație al anului precedent, neexistând posibilitatea reducerii prețului stabilit.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Vom analiza din punct de vedere juridic și
vă vom informa despre decizie.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În ședința din luna octombrie a fost
prezentă o delegație a Școlii Gimnaziale ”Alexandru Sever” și anunțam atunci că
suntem antrenați într-un program inițiat de Kaufland România intitulat Olimpiadele
Kaufland. Am câștigat suma de 22 mii euro și pe această cale țin să mulțumesc
tuturor celor care s–au implicat, au fost desfășurate peste 16o de activități,
mulțumesc conducerii administrației publice locale, domnilor consilieri care ne-au
spijinit în special celor de la OMV Petrom, mulțumesc domnului doctor care a
susținut câteva activități, mulțumesc Poliției Locale, Poliției Române pentru sprijin.
Ne gândim să folosim acești bani pentru amenjarea terenului de sport într-o bază
sportivă.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 25.03.2016, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER IRIMIA DUMITRU

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

