CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 07.07.2017, 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, alin. „1” din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnii
consilieri au fost convocaţi prin notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi
07.07.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 785/03.07.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsește motivat domnul consilier Enea Pavel Iulian.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti și reprezentanţi mass-media.
La şedinţă participă domnul Ministru Ilie Viorel.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 23.06.2017 și al procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 23.06.2017 au fost afişate pe pagina web www.moinesti.ro, la
sediul Primăriei şi a fost puse la dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi
analizate în cadrul şedinţelor de comisii şi rezolvate cu eventualele obiecţiuni şi,
având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu
privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 23.06.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 23.06.2017, cu 17 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 23.06.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 23.06.2017, 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 Botezatu Sorin.
Dacă aveţi şi alte propuneri.
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 Comisiilor de specialitate.
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Se aprobă preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului
Moineşti, pentru o perioadă de trei luni, domnul consilier Botezatu Sorin, cu 17
voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Botezatu Sorin – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a conduce
lucrările ședinței.
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 23.06.2017.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
23.06.2017.
3. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului
Local al Municipiului Moinești, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în
Consiliul Local al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei de preluare a unor bunuri
ca urmare a încetării de drept a Contractului de concesiune nr. 1/1992 încheiat cu
Petrom RA – SP Moinești, actualmente SC OMV Petrom SA.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat
intre Municipiul Moinesti si Asociația „Orașe, Energie România” Brașov.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului ”Elaborare
Strategie de Dezvoltare Local (SDL) municipiul Moinești destinată zonelor urbane
marginalizate (ZUM) și zonelor urbane funcționale aferente”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate
de proiectul ”Reabilitare termică clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor
Vladimirescu, județul Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale
și sportive din semestrul II/2017, în municipiul Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al
municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a
unei suprafeţe de teren situată în municipiul Moinești pe strada Plopilor, nr. 2C,
județul Bacău.
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Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren aparținând
domeniului privat al municipiul Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție în vederea
împăduirii a unei suprafețe de teren degradat aparținând domeniului privat al
municipiului Moinești situat în zona dealul Osoiu - municipiul Moinești, județul
Bacau.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al
municipiului Moinești la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a
persoanei cu handicap, pentru anul 2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Proiect de Hotărâre privind accesul gratuit al persoanelor cu dizabilități,
domiciliate în municipiul Moinești, la manifestările culturale din cadrul Centrului
Cultural ”Lira”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea parteneriatului încheiat intre
Municipiul Moinești și Județul Bacau prin Direcția Generala de Asistentă Socială și
Protecția Copilului Bacau în scopul înființării Infrastructurii sociale comunitare
pentru persoane adulte cu dizabilități.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
19. Proiect de Hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de
Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacau a imobilelor teren și clădire situate în
municipiul Moinești, județul Bacau.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
20. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. Tg. Mureș asupra unui teren situat în
municipiul Moinești, str. C. D. Gherea, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
21. Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local la concursul de ocupare a funcțiilor de director și/sau director adjunct în
unitățile de învățământ din municipiul Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
22. Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere
pentru copiii care frecventează Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul şcolar 20172018.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
23. Diverse.
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 cu propunerea ca punctul 5 de pe
ordinea de zi să fie discutat înaintea punctului 23 ”Diverse”.
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Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 07.07.2017 cu propunerea de
mai sus, cu 17 voturi pentru.
Punctele 1, 2 și 3 a fost parcurse, se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind validarea unui
mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
preşedintelui Comisiei de validare pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedintele Comisiei de validare:
Comisia de validare aleasă pe întregul mandat, prin Hotărârea nr. 70 din 23.06.2016
formată din: Nimerciag Ioan – preşedinte, Văsâi Ion – secretar, Pascalini NiniAlexandru, Palașanu Mirel – membri, a examinat, în conformitate cu dispoziţiile art.
31, aliniatul „3” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii în funcția
de consilier local a domnului Sandu Teodor.
Comisia de validare a constatat faptul că prin Hotararea nr. 93/23.06.2017
locul de consilier al domnului Vieru Valentin a devenit vacant prin încetarea
mandatului de consilier local, înainte de expirarea duratei normale, ca urmare a
alegerii în funcția de primar.
Prin adresa nr. 609/04.07.2017 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților Organizaţia Judeţeană Bacău propune pentru validare pe locul rămas vacant pe
domnul Sandu Teodor, supleant pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor
și Democraților.
Potrivit art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali: ”în caz de vacanţă a mandatelor de
consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante,
în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru
ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții confirmă în scris, sub
semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale, că supleanţii fac parte din partidul
politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale.”
Consultând lista de candidaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților
de la alegerile din 05 iunie 2016, se constată că următorul pe listă este domnul
Sandu Teodor.
Având în vedere adresa Organizaţiei Judeţene Bacău a Partidului Alianța
Liberalilor și Democraților nr. 609/04.07.2017 prin care confirmă că domnul Sandu
Teodor face parte din acest partid politic, propunem Consiliului Local al
municipiului Moineşti validarea mandatului de consilier local.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă dă citire proiectului
de hotărâre şi supune la vot validarea mandatului de consilier local al domnului
Sandu Teodor.
Mandatul domnului Sandu Teodor a fost validat cu 17 voturi pentru.
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Domnul consilier Sandu Teodor depune jurământul.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2017.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2017, cu 18 voturi pentru.
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Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind constituirea
Comisiei de preluare a unor bunuri ca urmare a încetării de drept a Contractului
de concesiune nr. 1/1992 încheiat cu Petrom RA – SP Moinești, actualmente SC
OMV Petrom SA.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre și propun, cu 4 voturi pentru, pe domnul consilier
Nimerciag Ioan să fie membru al Comisiei de preluare a unor bunuri ca urmare a
încetării de drept a Contractului de concesiune nr. 1/1992.
Domnul consilier Balan Vasile nu participă la vot, conform art. 46 din Legea
adimistrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre și propun, cu unanimitate de voturi, pe doamna
consilier Tincu Liliana Angela să fie membră al Comisiei de preluare a unor bunuri
ca urmare a încetării de drept a Contractului de concesiune nr. 1/1992.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre și propun, cu 5 voturi pentru, pe domnul consilier
Purcaru Ionel să fie membru al Comisiei de preluare a unor bunuri ca urmare a
încetării de drept a Contractului de concesiune nr. 1/1992.
Domnii consilieri Botezatu Sorin și Vascan Ștefan Cezar nu participă la vot,
conform art. 46 din Legea adimistrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
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Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei de preluare a
unor bunuri ca urmare a încetării de drept a Contractului de concesiune nr. 1/1992
încheiat cu Petrom RA – SP Moinești, actualmente SC OMV Petrom SA, cu 14
voturi pentru.
Domnii consilieri Balan Vasile, Botezatu Sorin, Sandu Teodor și Vascan
Ștefan Cezar nu participă la vot, conform art. 46 din Legea adimistrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
acordului de parteneriat incheiat intre Municipiul Moinesti si Asociația „Orașe,
Energie România” Brașov.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat
incheiat intre Municipiul Moinesti si Asociația „Orașe, Energie România” Brașov,
cu 18 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
bugetului proiectului ”Elaborare Strategie de Dezvoltare Local (SDL) municipiul
Moinești destinată zonelor urbane marginalizate (ZUM) și zonelor urbane
funcționale aferente”.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului
”Elaborare Strategie de Dezvoltare Local (SDL) municipiul Moinești destinată
zonelor urbane marginalizate (ZUM) și zonelor urbane funcționale aferente”, cu 18
voturi pentru.
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Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitare termică clădire
rezidențială, bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău”.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor
legate de proiectul ”Reabilitare termică clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor
Vladimirescu, județul Bacău”, cu 18 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul II/2017, în municipiul
Moinești.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor
legate de proiectul ”Reabilitare termică clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor
Vladimirescu, județul Bacău”, cu 18 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atestarea
apartenentei la domeniul privat al municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren
situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul
privat al municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
concesionării fără licitație publică a unei suprafeţe de teren situată în municipiul
Moinești pe strada Plopilor, nr. 2C, județul Bacău.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
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administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație
publică a unei suprafeţe de teren situată în municipiul Moinești pe strada Plopilor,
nr. 2C, județul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
închirierii unui teren aparținând domeniului privat al municipiul Moineşti, în
favoarea S.C. OMV Petrom S.A.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre cu 4 voturi pentru.
Domnul consilier Balan Vasile nu participă la vot, conform art. 46 din Legea
adimistrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru.
Domnii consilieri Botezatu Sorin și Vascan Ștefan Cezar nu participă la vot,
conform art. 46 din Legea adimistrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren
aparținând domeniului privat al municipiul Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom
S.A., cu 14 voturi pentru.
Domnii consilieri Balan Vasile, Botezatu Sorin, Sandu Teodor și Vascan
Ștefan Cezar nu participă la vot, conform art. 46 din Legea adimistrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
punerii la dispoziție în vederea împăduirii a unei suprafețe de teren degradat
aparținând domeniului privat al municipiului Moinești situat în zona dealul Osoiu municipiul Moinești, județul Bacau.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
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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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție în
vederea împăduirii a unei suprafețe de teren degradat aparținând domeniului privat
al municipiului Moinești situat în zona dealul Osoiu - municipiul Moinești, județul
Bacau, cu 18 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
contribuției Consiliului Local al municipiului Moinești la finanțarea activității de
protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, pentru anul 2017.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului
Local al municipiului Moinești la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial
a persoanei cu handicap, pentru anul 2017, cu 18 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind accesul gratuit
al persoanelor cu dizabilități, domiciliate în municipiul Moinești, la manifestările
culturale din cadrul Centrului Cultural ”Lira”.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
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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 accesul gratuit al persoanelor cu
dizabilități, domiciliate în municipiul Moinești, la manifestările culturale din cadrul
Centrului Cultural ”Lira”, cu 18 voturi pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
parteneriatului încheiat intre Municipiul Moinești și Județul Bacau prin Direcția
Generala de Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacau în scopul înființării
Infrastructurii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea parteneriatului încheiat
intre Municipiul Moinești și Județul Bacau prin Direcția Generala de Asistentă
Socială și Protecția Copilului Bacau în scopul înființării Infrastructurii sociale
comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități, cu 18 voturi pentru.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind darea în
administrare Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacau a
imobilelor teren și clădire situate în municipiul Moinești, județul Bacau.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind darea în administrare Direcției
Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacau a imobilelor teren și
clădire situate în municipiul Moinești, județul Bacau, cu 18 voturi pentru.
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Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. Tg. Mureș
asupra unui teren situat în municipiul Moinești, str. C. D. Gherea, județul Bacău.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. Tg. Mureș asupra unui teren
situat în municipiul Moinești, str. C. D. Gherea, județul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind desemnarea
unui reprezentant al Consiliului Local la concursul de ocupare a funcțiilor de
director și/sau director adjunct în unitățile de învățământ din municipiul Moinești.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre și propun, cu unanimitate de voturi, ca domnul
consilier Nimerciag Ioan să fie reprezentantul Consiliului Local la concursul de
ocupare a funcțiilor de director și/sau director adjunct în unitățile de învățământ din
municipiul Moinești.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerea prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Local la concursul de ocupare a funcțiilor de director și/sau director
adjunct în unitățile de învățământ din municipiul Moinești, cu 18 voturi pentru.
Punctul 22 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa „Primii
paşi” Moineşti în anul şcolar 2017-2018.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
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(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul
şcolar 2017-2018, cu 18 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea
Viceprimarului municipiului Moineşti.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: În conformitate
cu dispoziţiile art. 57, aliniatul (3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local
alege din rândul consilierilor viceprimarul.
Articolul 57, aliniatul “1”, din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, modificată, prevede că localitatea noastră are un viceprimar.
Alegerea viceprimarului se face prin vot secret, pe bază de buletin de vot (se
arată buletinul de vot).
Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care vă
veţi exercita votul secret prin înscrierea cuvântului “DA” în interiorul patrulaterului
din dreptul candidatului preferat.
Dacă cuvântul “DA” apare în interiorul a două patrulatere, buletinul de vot
este nul.
După exprimarea votului, buletinul se împătureşte şi se introduce în urnă.
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Va fi declarat ales consilierul care a obţinut votul majorităţii membrilor ce
compun Consiliul local, respectiv minim 10 voturi.
Dacă nici un candidat nu a întrunit această majoritate se organizează un al
doilea tur, la care participă primii doi clasaţi din primul tur şi se declară câştigător
candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de 10.
Având în vedere cele prezentate vă rog să faceţi propuneri.
Domnul consilier Purcaru Ionel: Propun, din partea Partidului Alianța
Liberarilor și Democraților, în funcţia de viceprimar al municipiului Moineşti pe
domnul consilier Breahnă Neculai.
Domnul consilier Ilie Vasile: Propunerea mea nu este din partea nici unui
partid politic, eu sunt consilier independent. Acum 10 ani am votat un tânăr în
funcția de viceprimar, pe domnul Vieru Valentin, de fapt am votat doi tineri, pe
domnul Ilie Viorel și dl. Vieru Valentin. Acum propun în funcția de viceprimar tot
un tânăr, care în campania electorală a fost cel mai activ, un tânăr cre are o opinie
bună și știe să lupte. Vreau să vă spun că pe internet, el a fost cel care a atras tinerii
în tabăra ALDE. Nu pot să nu doresc ca tineretul să aibă reprezentanți în Consiliul
Local, să vină cu inițiative pentru creare de locuri de muncă, eu personal am multă
încreder în el. Este vorba de domnul consilier Pascalini Nini Alexandru care a fost 4
ani alături de mine, am lucrat împreună, știu ce potențial are și consider că este un
om activ, cunoaște două limbi străine, a lucrat în Italia, știe ce înseamnă să pleci de
acasă ca să lucrezi într-o țară străină, îl consider capabil și mai mult, este urmașul
unui fost primar, bunicul lui a fost primarul municipiului Moinești. De aceea îl
propun în funcția de viceprimar al municipiului Moinești.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Mai sunt și alte
propuneri?
Nefiind, întreb pe cei doi consilieri propuși dacă doresc să ocupe această
funcție. Îl întreb mai întâi pe domnul consilier Breahnă Neculai.
Domnul consilier breahnă Neculai: Da.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Vreau să mulțumesc domnului
consilier Ilie Vasile care întotdeauna are cuvintele la dânsul și consider că e deja
prea mult pentru mine propunerea dumnealui. Propunerea partidului ALDE a fost
alta și de aceea îmi propusesem să refuz și atât. Dar, vă spun că din păcate refuz
propunerea domnului consilier Ilie Vasile din mai multe considerente pentru că știu
cum funcționează un partid politic și vreau să-i mulțumesc pentru cuvintele
frumoase.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Singurul candidat
la funcția de viceprimar rămâne domnul consilier Breahnă Neculai.
Pentru numărarea voturilor vă rog să desemnaţi o comisie formată din 3
consilieri din care nu vor face parte candidaţii înscrişi pe buletinul de vot.
Din partea grupului ALDE este propus domnul consilier Vandra Vasile.
Din partea grupului PSD este propus domnul consilier Balan Vasile.
Din partea grupului PNL este propus domnul consilier Vascan Ștefan Cezar.
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Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot, pe
rând, propunerile de mai sus.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, ca domnii consilieri Balan Vasile,
Vandra Vasile și Vascan Ștefan Cezar să fie membri ai Comisiei de numărare a
voturilor pentru alegerea viceprimarului municipiului Moinești.
Se trece la exprimarea votului.
Domnul consilier Balan Vasile: Comisia desemnată a procedat la numărarea
voturilor. Din numărul de 19 consilieri în funcție au fost prezenți 18 consilieri care
și-au exprimat votul. În urma numărării voturilor a rezultat următoarele: domnul
Breahnă Neculai a obţinut 14 voturi valabil exprimate, patru buletine de vot sunt
nule. În consecință, domnul consilier Breahnă Neculai a fost ales în funcţia de
viceprimar al municipiului Moineşti.
Întrucât domnul consiler Breahnă Neculai a întrunit votul majorităţii
consilierilor, îl declar ales Viceprimar al municipiului Moineşti şi îi urez succes în
activitatea ce urmează a o desfăşura.
Se aprobă, conform prevederilor art. 57, alin. (3) din Legea nr. 215/2001
coroborat cu art. 11 şi art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, Proiectul de
hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Moineşti.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: După o perioada de 6 luni timp în care
am asigurat funcția de primar interimar și funcția de viceprimar, astăzi începem o
nouă etapă, vom lucra în echipă completă. Mulțumesc consilierilor locali pentru
votul acordat. Așa cum spunea domnul consilier Ilie Vasile la ședința de investire a
mea în funcția de primar, va analiza fiecare proiect în parte și dacă va avea motive,
nu-l va aproba, eu sper ca toate proiectele pe care le voi iniția să fie viabile și atunci
dumneavoastră, consilierii locali, după o analiză, să acordați un vot pozitiv.
Mulțumesc domnul Brehnă Neculai că a acceptat această funcție, mulțumesc și
partidului ALDE că m-a susținut în campania electorală și nu numai pe mine ci și
întereaga echipă de consilieri. Astăzi începe o nouă etapă, cu toate că și până acum
a existat tot o echipă ALDE la conducerea primăriei, tot ceea ce am realizat am
realizat împreună, mulțumesc pe această cale domnului ministru Viorel Ilie care a
răspuns invitației noastre și este prezent în sală. Știm că vom avea sprijinul
necondiționat al dumnealui, zilnic vorbim la telefon, de aceea această sarcină revine
și domnului viceprimar să participe la deciziile pe care le vom lua, îi spun că nu-i va
fi ușor, de astăzi va avea serviciu zilnic, cu multă activitate și implicare față de ceea
ce a făcut până acum. Una este să lucrezi ca profesor, alta este să lucrezi cu
salariații primăriei, să răspunzi prompt cetățenilor municipiului Moinești.
Așteptările sunt din ce în ce mai mari, trei ani trec repede dar în acest timp noi
trebuie să arătăm că putem face față cerințelor cetățenilor și vom aduce municipiul
pe o treaptă superioară de dezvoltare. Asta depinde de implicarea noastră, a
dumneavoastră, a consilierilor locali și nu în ultimul rând a aparatului de specialitate
al primarului. O parte din ei sunt astăzi prezenți în sală, sunt sigur că vă veți
înțelege cu ei atât prin mesajul meu cât și prin deciziile pe care le veți lua. Vă urez
succes și felicitări.
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Domnul Viceprimar Breahnă Neculai: Este o onoare pentru mine această
funcție și vreau să mulțumesc conducerii partidului ALDE și dumneavoastră tuturor
pentru alegerea pe care ați făcut-o, sper să reușesc alături de domnul primar să învăț
repede, tot timpul am de învățat câte ceva, mai ales aici cu ajutorul dumneavoastră,
de aceea vă cer spijinul ca să reușesc să trec repede peste problemele de început. Vă
promit că voi fi tot timpul alături de domnul primar și de dumneavoastră, vă
mulțumesc și doresc să rămânem în continuare o echipă. Închei pentru că emoțiile
mă copleșesc, vă mulțumesc încă odată pentru încrederea acordată.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Toate punctele de pe ordinea de zi au
fost importante, dar cel mai important cred că a fost acesta, pentru că trebuie să știm
cine va ocupa funcția de viceprimar. Viceprimarul are o misiune importantă, trebuie
să vină cu propuneri noi, idei noi și așa cum spunea domnul primar viceprimarul
trebuie să fie spijinit de echipa din subordinea sa. Domnule viceprimar, vă cunosc
mai demult, dar mai bine după alegerile locale din 2016. Vă urez să aveți puterea
necesară, să fiți sănătos și noi, necondiționat, vom fi alături de dumneavoastră. Să
fiți intransigent, și așa cum spune o vorbă, să fiți bun cu cei buni și drept cu cei răi.
Am încredere în dumneavoastră, vă urez succes și multă sănătate.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: La ședința de investire a domnului
primar nu am luat cuvântul, de aceea îi felicit atât pe domnul primar cât și pe
domnul viceprimar pentru alegerea în funcție, aș vrea să parafrazez cuvintele lui M.
Kogălniceanu ”fiți blânzi, fiți buni, fiți drepți, aplecați urechea numai la adevăr și
urechea să o aveți închisă la minciuni și la lingușeli”. Încă odată vă felicit, vă
vorbesc ca un decan de vârstă dacă îl exclud pe domnul viceprimar, și sper să
formăm o echipă și să vă fim sprijin în continuare. Felicitări încă o dată.
Domnul Ministru Ilie Viorel: Domnule primar, domnule viceprimar
proaspăt ales, felicitări și mult succes. Stimați consilieri locali, dragi foști colegi,
sunt bucuros că astăzi s-a încheiat această etapă de tranzit care în mare parte, dacă
nu în totalitate se datorează gestului meu pe care l-am făcut în data de 4 ianuarie
când am prezentat demisia din funcția de primar și sincer, așa cum mă știți, optimist
din fire, echipa actuală pe care ați ales-o, dl. primar Valentin Vieru și dl. viceprimar
Neculai Breahnă, vor reuși să facă mai mult poate, de ce nu, decât am reușit eu și dl.
actual primar. Eu le doresc acest lucru, nu sunt invidios și m-aș bucura să se
întâmple. Vă asigur în continuare de tot sprijinul meu, atât în zona de administrativă
cât și personal, cei care aveți o problemă la București, vă rog să mă sunați, am
același număr de telefon. Mult succes!
Punctul 23 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Ilie Vasile: Vă aduc la cunoștință o adresă a Instituției
Prefectului Județului Bacău care se referă la acel referendum de revenire la rangul
de oraș și care trebuia să ni se aducă la cunoștință și nouă această situație, să vedem
ce este de făcut.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: A fost întocmită o contestație la soluția
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău pe care am și transmis-o. Urmează să
facem o informare după pronunțarea asupra contestației. Nu sunt finalizate toate
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căile de atac. După parcurgerea tuturor etapelor, vom informa Consiliul local despre
soluția finală.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Am făcut această informare
domnule consilier, materilul este postat pe site-ul instituției, a fost prezentat
Consiliului local în ședința anterioară ședinței de investire a primarului municipiului
Moinești și dacă vă uitați, o să-l găsiți cu tot cu adresă în ziua în care a apărut.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa ordinară din 07.07.2017, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
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