CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 07.07.2014, 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 07.07.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1182/01.07.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Cojocaru Florinel, Nimerciag Ioan şi Talpău
Sorin Ciprian.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti şi reprezentanţi mass-media.
Din partea Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti participă d-na ec.
Găman Oana – director economic şi d-na ec. Belciu Lăcrămioara - şef Birou
Resurse Umane.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 17.06.2014 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 comisie 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 17.06.2014.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 17.06.2014, cu 16 voturi
pentru.
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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. Comisia economică a propus pe domnul consilier Pascalini Nini
Alexandru. 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 Comisiei economice.
Se aprobă ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului
Moineşti, pentru o perioadă de trei luni, domnul consilier Pascalini Nini Alexandru,
cu 16 voturi pentru.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, 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 17.06.2014.
2. Proiect de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu
„Construire spaţiu comercial tip parter”, strada Libertăţii, municipiul Moineşti.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unor cantităţi de
material lemnos pentru foc.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 70 din 08.07.2010 privind aprobarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care
revin instituţiilor publice, agenţilor economici, cetăţenilor pentru buna gospodărire a
municipiului Moineşti şi respectarea condiţiilor de mediu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a
unui spaţiu situat în imobilul din strada Vasile Alecsandri, nr. 52, municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a
unui spaţiu situat în imobilul din strada Vasile Alecsandri, nr. 52, municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al
municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren situată în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti

3

10. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
75/10.07.2012 privind concesionarea directă a unor terenuri aparţinând domeniului
privat al municipiului Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului Centrală
termică – Cascada, situat în municipiul Moineşti, str. Tudor Vladimirescu, jud.
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului Centrală
termică – Select, situat în municipiul Moineşti, str. Tudor Vladimirescu, jud. Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului Centrală
termică, situat în municipiul Moineşti, str. Libertăţii, jud. Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului Centrală
termică situat în municipiul Moineşti, str. Zorilor, jud. Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului Centrală
termică - zona Bazar, situat în municipiul Moineşti, str. Tudor Vladimirescu, jud.
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi a
serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice
„Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”– faza: D.A.L.I. şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 293/2013, proiectant S.C. ROUTTECONSTRUCT S.R.L. Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice
„Reabilitare stăzi asfaltate în municipiul Moineşti – strada Osoiu”– faza: D.A.L.I. şi
a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 8/2013, proiectant S.C. DRUMPROIECT S.R.L. Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului
de investiţii „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului
de investiţii „Reabilitare străzi asfaltate în municipiul Moineşti – strada Osoiu”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
22. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
teraselor sezoniere în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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23. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
„Construire spaţiu comercial tip parter”, strada Libertăţii, municipiul Moineşti.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
24.Diverse:
* Adresa nr. 134/26.05.2014 a Cabinetului de avocat Antoneac MihaiOctavian prin care solicită majorarea onorariului lunar.
Consult pe domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul
ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată,
ulterior modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 07.07.2014, cu 16 voturi
pentru.
Punctele 1şi 2 au fost parcurse, se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Dacă
aveţi întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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 completat cu Anexele nr. 4 şi nr. 4.1, cu unanimitate
de voturi.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, 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 completat cu Anexele nr. 4 şi nr. 4.1, cu unanimitate
de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
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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 completat cu Anexele nr. 45 şi nr. 4.1, cu
unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre completat.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Municipiului Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind avizarea
Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial tip parter”, strada
Libertăţii, municipiul Moineşti.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Dacă
aveţi întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic de
Detaliu „Construire spaţiu comercial tip parter”, strada Libertăţii, municipiul
Moineşti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atribuirea cu
titlu gratuit a unor cantităţi de material lemnos pentru foc.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unor
cantităţi de material lemnos pentru foc, cu 16 voturi pentru.
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Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70 din 08.07.2010 privind aprobarea
obligaţiilor şi responsabilităţilor care revin instituţiilor publice, agenţilor
economici, cetăţenilor pentru buna gospodărire a municipiului Moineşti şi
respectarea condiţiilor de mediu.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 70 din 08.07.2010 privind aprobarea obligaţiilor şi
responsabilităţilor care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, cetăţenilor
pentru buna gospodărire a municipiului Moineşti şi respectarea condiţiilor de
mediu, cu 16 voturi pentru.
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Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
transmiterii în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în imobilul din strada Vasile
Alecsandri, nr. 52, municipiul Moineşti, judeţul Bacău, Parchetului de pe lângă
Tribunalul Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită a unui spaţiu situat în imobilul din strada Vasile Alecsandri, nr. 52,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău, Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, cu
16 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
transmiterii în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în imobilul din strada Vasile
Alecsandri, nr. 52, municipiul Moineşti, judeţul Bacău, Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură.
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Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Doamna consilier Chirea Mihaela: Utilităţile le vor plăti ei?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Dau
cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită a unui spaţiu situat în imobilul din strada Vasile Alecsandri, nr. 52,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, cu 16 voturi pentru.
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Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren
situată în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
privat al municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren situată în municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 75/10.07.2012 privind concesionarea directă a unor
terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, în favoarea S.C.
OMV Petrom S.A.
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Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 75/10.07.2012 privind concesionarea directă a unor terenuri aparţinând
domeniului privat al municipiului Moineşti, în favoarea S.C. OMV Petrom S.A., cu
16 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
vânzării imobilului Centrală termică – Cascada, situat în municipiul Moineşti, str.
Tudor Vladimirescu, jud. Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Tincu Liliana Angela şi Ilie Vasile –
membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi o propun pe doamna
consilier Tincu Liliana Angela reprezentantul Consiliului Local al municipiului
Moineşti în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru vânzarea imobiliului.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi-l propun pe domnul
consilier Busuioc Iulian reprezentantul Consiliului Local al municipiului Moineşti
în Comisia pentru vânzarea imobilului.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului
Centrală termică – Cascada, situat în municipiul Moineşti, str. Tudor Vladimirescu,
jud. Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
vânzării imobilului Centrală termică – Select, situat în municipiul Moineşti, str.
Tudor Vladimirescu, jud. Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi-l propun pe domnul
consilier Manolache Ionică reprezentantul Consiliului Local al municipiului
Moineşti în Comisia pentru vânzarea imobilului.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi-l propun pe domnul
consilier Irimia Dumitru reprezentantul Consiliului Local al municipiului Moineşti
în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru vânzarea imobilului.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului
Centrală termică – Select, situat în municipiul Moineşti, str. Tudor Vladimirescu,
jud. Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
vânzării imobilului Centrală termică, situat în municipiul Moineşti, str. Libertăţii,
jud. Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi o propun pe doamna
consilier Chirea Mihaela reprezentantul Consiliului Local al municipiului Moineşti
în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru vânzarea imobilului.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi-l propun pe domnul
consilier Apostu Radu reprezentatul Consiliului Local al municipiului Moineşti în
Comisia pentru vânzarea imobilului.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului
Centrală termică, situat în municipiul Moineşti, str. Libertăţii, jud. Bacău, cu 16
voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
vânzării imobilului Centrală termică situat în municipiul Moineşti, str. Zorilor, jud.
Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Tincu Liliana Angela şi Ilie Vasile –
membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi-l propun pe domnul
consilier Nimerciag Ioan reprezentantul Consiliului Local al municipiului Moineşti
în Comisia pentru vânzarea imobilului.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi-l propun pe domnul
consilier Romaşcanu Mircea reprezentantul Consiliului Local al municipiului
Moineşti în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru vânzarea imobilului.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului
Centrală termică situat în municipiul Moineşti, str. Zorilor, jud. Bacău, cu 16 voturi
pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
vânzării imobilului Centrală termică - zona Bazar, situat în municipiul Moineşti,
str. Tudor Vladimirescu, jud. Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Tincu Liliana Angela şi Ilie Vasile –
membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi-l propun pe domnul
consilier Enea Pavel Iulian reprezentantul Consiliului Local al municipiului
Moineşti în Comisia pentru vânzarea imobilului.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi şi-l propun pe domnul
consilier Sandu Teodor reprezentantul Consiliului Local al municipiului Moineşti în
Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru vânzarea imobilului.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului
Centrală termică - zona Bazar, situat în municipiul Moineşti, str. Tudor
Vladimirescu, jud. Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti şi a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi a
serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti,
judeţul Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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
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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 Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău, cu 16 voturi
pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico – economice „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti,
judeţul Bacău”– faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.
293/2013, proiectant S.C. ROUTTE-CONSTRUCT S.R.L. Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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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Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”– faza:
D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 293/2013, proiectant S.C.
ROUTTE-CONSTRUCT S.R.L. Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico – economice „Reabilitare stăzi asfaltate în municipiul
Moineşti – strada Osoiu”– faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici,
proiect nr. 8/2013, proiectant S.C. DRUM-PROIECT S.R.L. Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
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Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice „Reabilitare stăzi asfaltate în municipiul Moineşti – strada Osoiu”– faza:
D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 8/2013, proiectant S.C.
DRUM-PROIECT S.R.L. Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare strada Păcii,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării
obiectivului de investiţii „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul
Bacău”, cu 16 voturi pentru.
Punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare străzi asfaltate în
municipiul Moineşti – strada Osoiu”.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi
Ladaru Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre
analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
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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, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării
obiectivului de investiţii „Reabilitare străzi asfaltate în municipiul Moineşti – strada
Osoiu”, cu 16 voturi pentru.
Punctul 22 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea teraselor sezoniere în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, 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 nu
avizează proiectul de hotărâre, votând astfel: 1 vot pentru şi 2 voturi împotrivă.
Domnul consilier Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, 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 5 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei nu
avizează proiectul de hotărâre, votând astfel: 2 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3
abţineri.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se respinge Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea teraselor sezoniere în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, domnii
consilieri votând astfel: 8 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 3 abţineri.
Punctul 23 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial tip parter”, strada
Libertăţii, municipiul Moineşti.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator.
Punctul 24 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Adresa nr. 134/26.05.2014 a Cabinetului de avocat Antoneac MihaiOctavian prin care solicită majorarea onorariului lunar.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă dă
citire adresei, material depus la dosar.
Domnul consilier Ilie Vasile: Cât a fost până acum?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: 5000 lei/lună.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Câte procese a avut?
Domnul consilier Irimia Dumitru: Câte procese a câştigat?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Domnul avocat se ocupă de cauzele cu
OMV Petrom şi cu baza de tratament. Colateral s-a ocupat şi de procesul cu domnul
Bejan privind hotărârea prin care s-a aprobat încheierea tranzacţiei cu OMV
Petrom. Noi am câştigat acest proces. O parte dintre dumneavoastră, consilieri şi în
mandatul trecut, aţi fost sunaţi de la poliţie de d-na Toma care va spus că există o
plângere. Domnul Bejan, după ce a pierdut procesul a făcut o plângere la DNA
împotriva completului de judecată, avocatului, primarului, consilierilor de atunci.
Am discutat cu o parte dintre dumneavoastră despre punctul de vedere pe care
trebuie să-l întocmim, ca răspuns. Adresă oficială nu am primit.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Am fost informat telefonic.
Domnul consilier Manolache Ionică: Eu nu am primit nimic.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Referitor la relaţia instituţională cu d-na
Toma, am solicita să ne aducă la cunoştinţă în scris pentru a putea formula un
răspuns. Domnul avocat Antoneac a prezentat d-nei Toma un memoriu prin care
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aduce la cunoştinţă evoluţia procesului cu dl. Bejan şi a celorlalte cauze referitoare
la această hotărâre.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Şi noi am transmis toate Hotărârile
instanţelor de judecată definitive şi irevocabile ce privesc această speţă şi toate
Hotărârile Consiliului Local.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Mai
sunt pe rol procese pe această speţă?
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Există dosarul cu baza de tratament
la care s-a formulat recurs şi încă două dosare.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Onorariul de ce a fost stabilit lunar şi nu
pe cauze?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: La momentul când s-a aprobat în Consiliul
local colaborarea cu domnul avocat, au fost discuţii când domnul avocat a solicitat
onorariu de succes şi nu plata lunară. S-a ajuns la decizia de plată lunară. Mai mult,
există o Hotărâre a Consiliului Local în care se spune că se acceptă onorariu de
succes pe lângă onorariul lunar. Anul trecut dumnealui a mai făcut o solicitare, dacă
vă amintiţi, prin care ne cerea acest onorariu de succes. Citind mai atent acea
hotărâre am constatat că nu se poate acorda. Am făcut un calcul cu domnul avocat şi
i-am explicat că în decursul anilor a primt o sumă considerabilă de 60 mii lei/an.
Ne-a reproşat faptul că nu-i acordăm acest onorariu de succes. Dumnealui ne
reprezintă în continuare cauzele pe care noi le acordăm. Deocamdată nu a pierdut
nici un proces.
Domnul consilier Ilie Vasile: Cum explicaţi că un avocat ia onorariu lunar
mai mare decât salariul primarului?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am avut şi mai sunt colegi din primărie
care iau mai mulţi bani lunar decât mine. Tocmai de aceea am venit la diverse să
discutăm această solicitare şi nu am iniţiat proiect de hotărâre.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Poate veni un alt avocat care să accepte
onorariu de 3000 lei/lună.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Să vedem rezultatul procesului cu baza
de tratament.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Referitor la restricţia de circulaţie pe
zona centrală în perioada weekend-ului. Am văzut în zi călduroasă pietoni circulând
tot pe trotuar şi nu pe partea carosabilă. Dacă s-ar putea reveni, ca la sfârşit de
săptămână să se permită accesul automobilelor în această zonă pentru ca cetăţenii să
poată face cumpărături de la magazinele din centru.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Punctul meu de vedere îl cunoaşteţi şi a
fost argumentat cu acel plan de acţiune pentru energie durabilă, faptul că suntem
într-un program european „Oraşe Energie” prin care promovăm reducerea
consumului de energie. Aceasta este esenţa, să determinăm cetăţenii să lase maşina
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aceasă în acea zi şi să meargă pe jos. Încurajăm şi pedalatul, mersul pe jos, avem un
proiect „strada - loc de joacă pentru copii”. Dacă dumneavoastră consideraţi că nu
este o acţiune benefică, eu mă supun şi fac ceea ce hotărâţi.
Domnul ing. Popa Marius, directorul Direcţiei Poliţia Locală: Am început
această acţiune din 2013, aveam atunci 25 de maşini care treceau prin zona
restricţionată. În acest sfârşit de săptămână am avut 5 maşini. Duminica trecută erau
20 de copii care se jucau în acestă zonă. Avem înregistrare cu o maşină care a trecut
cu viteză, era să mă lovească şi pe mine, înregistrare pe care am trimis-o la Poliţia
naţională deoarece noi nu avem competenţă în acest caz. Se poate intra prin spate,
nu neapărat prin faţa magazinului Select.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Noi ştim, dar clienţii nu ştiu acest lucru,
ei văd semnul de acces interzis şi nu intră. Duminică era vreme frumoasă, dar zona
nu era circulată, pietonii mergeau pe trotuar.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Ieri la 16,30 erau 7 biciclişti care pedalau
în zonă.
Domnul consilier Ilie Vasile: Duminica trebuie lăsat să circule pietonii şi să
se joace copiii, mai aerisim oraşul, în cursul săptămânii circulă multe maşini.
Domnul consilier Apostu Radu: Avem o stradă Vasile Alecsandri, de fapt
sunt două străzi.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Şi în Bucureşti există bulevardul 1
Decembrie compus din mai multe străduţe.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cunoştem situaţia. Nu ştim căreia să-i
schimbăm denumirea.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: În trecut strada traversa piaţa.
Domnul consilier Manolache Ionică: Dacă schimbăm denumirea, punem
cetăţenii pe drumuri ca să-şi schimbe actele.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Putem adopta o hotărâre de Consiliu local
prin care să suportăm cheltuielile cu actele, dar să nu uităm de deranjul produs
cetăţenilor.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Nu numai la evidenţa informatizată
a persoanei, dar şi la OCPI pentru cadastru, actele au fost intabulate, înscrise în
Cartea funciară şi intrate în circuitul civil.
Domnul consilier Botezetu Sorin: Deocamdată să rămână aşa.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă:
Firmele de transport persoane TANSMAR şi RAMIRO de curând au avut probleme
cu parcarea la gară. Întreabă ce pot face ca să nu mai ia călătorii peste calea ferară.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Toate societăţile de transport persoane
trebuie să respecte Hotărârea Consiliului local, am avut săptămâna trecută o
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întâlnire cu Poliţia Municipală şi le-am reamintit traseele stabilite prin Hotărârea
Consiliului local. Obligatoriu toate firmele de transport persoane trebuie să aibă loc
de parcare şi să nu parcheze pe domeniul public.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Vineri am încheiat contractul cu
firma MADCOM DLS IMPEX SRL şi au fost stabilite traseele. Am avut o discuţie
şi cu managerul firmei care ne-a rugat să-l anunţăm dacă şoferii nu le respectă
pentru că îi sancţionează ei. Pentru cei care tranzitează oraşul nici o firmă nu are
staţie pe str. Atelierelor. Au închiriat autogara de la cei care o au în proprietate.
Începând de azi Poliţia rutieră le va interzice staţionarea pe str. Atelierelor pentru că
se pot produce accidente. Când au participat la licitaţie au depus documentul prin
care au făcut dovada locului de oprire în autogara Moineşti.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Ei vor
să intre în legalitate.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Ei ştiu ce au de făcut, încearcă tot felul de
discuţii pentru a-i păsui, dar nu putem pentru că există Hotărârea Consiliului local şi
trebuie respectată de toate firmele de transport persoane.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Pascalini Nini Alexandru,
preşedinte de şedinţă, declară închisă şedinţa din 07.07.2014, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
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