CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 08.07.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul „1” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 08.07.2016.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 780/01.07.2016 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi toți cei 19 consilieri
locali.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, directori și contabili șefi ai unităților de
învățământ din municipiul Moinești și reprezentanţi mass-media.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 23.06.2016 a
fost afişat pe pagina web www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi a fost pus la
dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi analizat în cadrul şedinţelor de
comisii şi rezolvat cu eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile
aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestuia.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa de constituire
din data de 23.06.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului local
Moinești din 23.06.2016, cu 19 voturi pentru.
Domnul consilier Vieru Valentin, 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 de constituire din data de
23.06.2016.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 14 din 26.01.2012.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de locuințe de
serviciu al municipiului Moinești.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare - de
eligibilitate și selecție pentru soluționarea cererilor de locuințe de serviciu și
repartizarea acestora în regim de închiriere.

2

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea manifestărilor Tabăra de Pictură și
Sculptură ”Artiștii Plastici în Moinești” și ”Zilele Municipiului Moinești”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
al Municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență în vederea
refacerii unor locuințe și anexe locuibile din municipiul Moinești, afectate de
inundații.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi 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
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
”Supraetajare Sală Festivități, strada Vasile Alecsandri, nr. 14, municipiul
Moinești”, faza: Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, proiect
nr. 3/GCP/2016, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan
Urbanistic de Detaliu ”Extindere și etajare locuință tip parter și imprejmuire” strada
Lunca, nr. 76, municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Diverse:
- Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai
persoanelor cu handicap din municipiul Moinești în semestrul I/2016.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi două proiecte
de hotarâre urgente, după cum urmează:
1. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 37 din 31.03.2011.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
care au fost analizate în şedinţele comisiilor de specialitate şi avizate favorabil de
către acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 19 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a celor două
proiecte de hotarâre.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Consult pe
domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul ordinii de zi, cu
respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, ulterior
modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi completat al şedinţei de astăzi.
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Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 08.07.2016, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 1 a fost parcurs, se trece la punctul 2.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2016.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Dărmănescu Alina-Georgiana - 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 unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian - secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian - secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuții.
Nefiind, supun la vot Proiectul de hotărâre completat la bugetul instituțiilor și
activităților autofinanțate cu suma de 45 mii lei atât la venituri (sponsorizări) cât și
la cheltuieli pentru capitolul 65.02 ”Invățământ” cheltuieli cu bunuri și servicii.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2016 completat, cu 19 voturi
pentru.
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Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 14 din
26.01.2012.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Dărmănescu Alina-Georgiana - 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, Bortezatu 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 14 din 26.01.2012, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
constituirii fondului de locuințe de serviciu al municipiului Moinești.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Dărmănescu Alina-Georgiana - 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, Bortezatu 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de
locuințe de serviciu al municipiului Moinești, cu 19 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
criteriilor de punctare - de eligibilitate și selecție pentru soluționarea cererilor de
locuințe de serviciu și repartizarea acestora în regim de închiriere.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Dărmănescu Alina-Georgiana - 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, Bortezatu 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare de eligibilitate și selecție pentru soluționarea cererilor de locuințe de serviciu și
repartizarea acestora în regim de închiriere, cu 19 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
manifestărilor Tabăra de Pictură și Sculptură ”Artiștii Plastici în Moinești” și
”Zilele Municipiului Moinești”.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Dărmănescu Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
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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, Bortezatu 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea manifestărilor Tabăra de
Pictură și Sculptură ”Artiștii Plastici în Moinești” și ”Zilele Municipiului
Moinești”, cu 19 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Moineşti în Consiliile de
administraţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul
Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă - În ședințele
Comisiilor s-au făcut următoarele propuneri: la Liceul Teoretic ”Spiru Haret” – Ivan
Stelian, Hiru Ioan Florin, Costea Viorel, Botezatu Sorin, la Colegiul Tehnic
”Grigore Cobălcescu” - Tincu Liliana Angela, Purcaru Ionel, Ilie Vasile, la Școala
Gimnazială ”Ștefan Luchian” - Nimerciag Ioan, Vandra Vasile, La Școala
Gimnazială ”George Enescu” - Breahnă Neculai, Bulboacă-Barbu Bogdan-Ciprian,
la Școala Gimnazială ”Tristan Tzara” - Văsâi Ion, Botezatu Silviu-Gheorghe, la
Școala Gimnazială ”Alexandru Sever” – Manolache Ionică și Pascalini Nini
Alexandru.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: 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 completat cu următoarele propuneri:
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- Liceul Teoretic „Spiru Haret”:
- Ivan Stelian - 5 voturi pentru;
- Hiru Ioan Florin - 3 voturi pentru și 2 abțineri;
- Costea Viorel - 3 voturi pentru și 2 abțineri.
- Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu”:
- Tincu Liliana Angela - 5 voturi pentru;
- Purcaru Ionel - 5 voturi pentru;
- Ilie Vasile - 5 voturi pentru.
- Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian”:
- Nimerciag Ioan - 5 voturi pentru;
- Vandra Vasile – 4 voturi pentru și 1 abținere.
- Şcoala Gimnazială „George Enescu”:
- Breahnă Neculai - 5 voturi pentru;
- Bulboacă-Barbu Bogdan-Ciprian - 4 voturi pentru și 1 abținere.
- Şcoala Gimnazială „Tristan Tzara”:
- Văsâi Ion - 5 voturi pentru;
- Botezatu Silviu-Gheorghe - 5 voturi pentru;
- Şcoala Gimnazială „Alexandru Sever”:
- Manolache Ionică - 5 voturi pentru;
- Pascalini Nini-Alexandru - 5 voturi pentru.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Dărmănescu Alina-Georgiana - 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 următoarele propuneri:
- Liceul Teoretic „Spiru Haret”:
- Ivan Stelian - 5 voturi pentru și 2 abțineri;
- Hiru Ioan Florin - 5 voturi pentru și 2 abțineri;
- Costea Viorel - 6 voturi pentru și o abținere.
- Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu”:
- Tincu Liliana Angela - 6 voturi pentru și o abținere;
- Purcaru Ionel - 6 voturi pentru și o abținere;
- Ilie Vasile - 7 voturi pentru.
- Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian”:
- Nimerciag Ioan - 7 voturi pentru;
- Vandra Vasile – 7 voturi pentru.
- Şcoala Gimnazială „George Enescu”:
- Breahnă Neculai - 7 voturi pentru;
- Bulboacă-Barbu Bogdan-Ciprian - 7 voturi pentru.
- Şcoala Gimnazială „Tristan Tzara”:
- Văsâi Ion - 7 voturi pentru;
- Botezatu Silviu-Gheorghe - 7 voturi pentru;
- Şcoala Gimnazială „Alexandru Sever”:
- Manolache Ionică - 7 voturi pentru;
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- Pascalini Nini-Alexandru - 7 voturi pentru.
Domnul consilier Ivan Stelian - secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian - secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu 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 următoarele propuneri:
- Liceul Teoretic „Spiru Haret”:
- Ivan Stelian - 4 voturi pentru și 3 abțineri;
- Hiru Ioan Florin - 4 voturi pentru și 3 abțineri;
- Costea Viorel - 4 voturi pentru și 3 abțineri.
- Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu”:
- Tincu Liliana Angela - 4 voturi pentru și 3 abțineri;
- Purcaru Ionel - 4 voturi pentru și 3 abțineri;
- Ilie Vasile - 4 voturi pentru și 3 abțineri.
- Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian”:
- Nimerciag Ioan - 4 voturi pentru și 3 abțineri;
- Vandra Vasile – 4 voturi pentru și 3 abțineri.
- Şcoala Gimnazială „George Enescu”:
- Breahnă Neculai - 4 voturi pentru și 3 abțineri;
- Bulboacă-Barbu Bogdan-Ciprian - 4 voturi pentru și 3 abțineri.
- Şcoala Gimnazială „Tristan Tzara”:
- Văsâi Ion - 4 voturi pentru și 3 abțineri;
- Botezatu Silviu-Gheorghe - 4 voturi pentru și 3 abțineri;
- Şcoala Gimnazială „Alexandru Sever”:
- Manolache Ionică - 4 voturi pentru și 3 abțineri;
- Pascalini Nini-Alexandru - 4 voturi pentru și 3 abțineri.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot propunerile prezentate.
Se aprobă următorii reprezentanți ai Consiliului local în Consiliile de
administrație a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul
Moineşti:
- Liceul Teoretic „Spiru Haret”:
- Ivan Stelian - 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 5 abțineri;
- Hiru Ioan Florin - 13 voturi pentru și 6 abțineri;
- Costea Viorel - 13 voturi pentru și 6 abțineri.
Propunerea privind pe dl. consilier Botezatu Sorin a fost respinsă cu 7
voturi pentru și 12 abțineri.
- Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu”:
- Tincu Liliana Angela - 15 voturi pentru și 4 abțineri;
- Purcaru Ionel - 13 voturi pentru și 6 abțineri;
- Ilie Vasile - 15 voturi pentru și 4 abțineri.
- Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian”:
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- Nimerciag Ioan - 14 voturi pentru și 5 abțineri;
- Vandra Vasile – 13 voturi pentru și 6 abțineri.
- Şcoala Gimnazială „George Enescu”:
- Breahnă Neculai - 15 voturi pentru și 4 abțineri;
- Bulboacă-Barbu Bogdan-Ciprian - 13 voturi pentru și 6 abțineri.
- Şcoala Gimnazială „Tristan Tzara”:
- Văsâi Ion - 15 voturi pentru și 4 abțineri;
- Botezatu Silviu-Gheorghe - 13 voturi pentru și 6 abțineri;
- Şcoala Gimnazială „Alexandru Sever”:
- Manolache Ionică - 13 voturi pentru și 6 abțineri;
- Pascalini Nini-Alexandru - 15 voturi pentru și 4 abțineri.
Supun la vot proiectul de hotărâre completat cu propunerile aprobate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al Municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 19
voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea
ajutoarelor de urgență în vederea refacerii unor locuințe și anexe locuibile din
municipiul Moinești, afectate de inundații.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Dărmănescu Alina-Georgiana - 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, Bortezatu 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență în
vederea refacerii unor locuințe și anexe locuibile din municipiul Moinești, afectate
de inundații, cu 19 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Dărmănescu Alina-Georgiana - 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 unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian - secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian - secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu 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 completat, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot Proiectul de hotărâre completat cu propunerea de
transformare a unui post vacant de îngrijitor din cadrul Compartimentului Ecarisaj
în post de tehnician veterinar/asistent veterinar.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului
de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi a
serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice ”Supraetajare Sală Festivități, strada Vasile
Alecsandri, nr. 14, municipiul Moinești”, faza: Studiu de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 3/GCP/2016, proiectant S.C. GRUP
CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Dărmănescu Alina-Georgiana - 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, Bortezatu 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice ”Supraetajare Sală Festivități, strada Vasile Alecsandri, nr. 14,
municipiul Moinești”, faza: Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici, proiect nr. 3/GCP/2016, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT
S.R.L. Moinești, cu 19 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ”Extindere și etajare
locuință tip parter și imprejmuire” strada Lunca, nr. 76, municipiul Moinești,
județul Bacău.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Dărmănescu Alina-Georgiana - 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, Bortezatu 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism
Plan Urbanistic de Detaliu ”Extindere și etajare locuință tip parter și imprejmuire”
strada Lunca, nr. 76, municipiul Moinești, județul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 37 din
31.03.2011.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Dărmănescu Alina-Georgiana - 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, Bortezatu 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 37 din 31.03.2011, cu 19 voturi
pentru.
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Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: 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.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Văsâi Ion, Pascalini Nini Alexandru, Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Dărmănescu Alina-Georgiana - 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, Bortezatu 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 Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului
Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai
persoanelor cu handicap din municipiul Moinești în semestrul I/2016.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind se trece la următorul punct.
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* Adresa nr. 23330/08.06.2016 a UAT municipiul Moinești către Biroul
Executorului Judecătoresc Gârbea George referitor la publicația de vânzare nr.
42/17.05.2016 a imobilului situat în municipiul Moinești, strada T. Tzara, nr. 10.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Cred că am mai abordat acest subiect,
atunci când apare o oportunitate de achiziție și de majorare a domeniului public și
privat al municipiului Moinești nu ezit să o fac, mai ales când este vorba de clădiri
care, spun eu, sunt reprezentative pentru municipiul Moinești. Pe scurt, am primit
Publicația de vânzare nr. 42/17.05.2016 a Biroului Judecătoresc Gârbea George
referitoare la clădirea și terenul aferent situat în municipiul Moinești, strada Tristan
Tzara, nr. 10, unde a funcționat Clubul și Cinematograful Lucăcești. Prețul de
începere a licitației este de 133.500 euro, reprezintă 75% din prețul de evaluare.
Prin adresa nr. 23330/08.06.2016 pe care am transmis-o Biroul Executorului
Judecătoresc, am solicitat să pună în discuție Comitetului creditor vânzarea către
UAT municpiul Moinești a acestui imobil la un preț de 89.000 euro, reprezentând
50% din prețul de evaluare. Această scrisoare nu angajează primăria în nici un fel,
este o scrisoare de intenție, urmând așa cum am mai procedat, să o supunem atenției
dumneavoastră în situația în care primim un răspuns, vă vom informa și în măsura
în care dumneavoastră considerați oportun să achiziționăm acest imobil, vom
respecta procedura, adică vom iniția un proiect de hotarâre. Prima întrebare este ce
vom face cu această clădire? Vă consult pentru a vedea ce se poate face , cred că
poate fi o clădire cu un spațiu de servicii publice în care să avem o reprezentanță a
biroului ITL pentru cartierul Lucăcești și alte activități le-am putea desfășura, poate
un after school care funcționează în prezent într-o sală de clasă la Școala ”Tristan
Tzara”, cu rezultate foarte bune, un parteneriat scoală-biserică-primărie, cât și alte
spații funcție și de oportunități de finanțare. În situația în care vom deveni
proprietari, mă gândesc și la servicii sociale.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Credeți că prețul este bun?
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Fac o observație, după ce am cumpărat
clădirea din strada V. Alecsandri, nr. 52 (fostul sediu ALCOR) când s-a aflat în oraș
că a cumpărat-o primăria, unele persoane au spus că ele trebuia să o cumpere. Da,
eu spun că este o afacere bună. S-a vândut în Moinești apartament cu 50.000 euro,
este aproximativ cât două apartamente.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Această clădire este reprezentativă
pentru municipiul Moinești și consider că avem tot interesul să o achiziționăm.
Trebuie să facem tot posibilul ca primăria să cumpere acest imobil.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Vă solicit cu titlu consultativ dacă sunteți
de acord ca noi Executivul să continuăm demersurile.
Membrii Consiliului local, cu 19 voturi pentru, sunt de acord pentru
continuarea demersurilor în vederea achiziţionării imobilului situat în municipiul
Moineşti, strada Tristan Tzara, nr. 10.
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Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Sarcina cea mai grea revine Direcției
economice, sper să reușim, această clădire va reprezenta mult mai mult după ce va
fi renovată. Renovarea acestei clădiri cu o suprafață de peste 2000 mp necesită un
efort financiar cred eu prea mare pentru o persoană privată din municipiul Moinești
și atunci putem să intervenim noi ca să realizăm ceva în acest spațiu.
Domnul consilier Balan Vasile: Acum la prima rundă Biroului Judecătoresc
scoate la vânzare imobilul la un preț de 75% din prețul de de evaluare, oricum va
trece la 50% din prețul evaluat.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Acum este la a treia publicare cu 75%, lam sunat pe dl. Gârbea ca să-l asigur de bunele noastre intenții. Nu este aceeași
procedură ca la clădirea fostului sediu ALCOR unde era insolvență, aici este
procedură de executare silită, creditorul fiind Garanti Bank SA. Ne-a spus că fiind
perioada concediilor, nu ne poate da un răspuns în timp scurt.
Domnul consilier Balan Vasile: Ar fi bine să tragem prețul cât mai mult în
jos pentru că vom avea nevoie de fonduri pentru reabilitarea acestei clădiri.
* Plângerile prealabile transmise de Sindicatul Național al Polițiștilor și
Vameșilor ”PRO LEX” nr. 97943/04.07.2016 și nr. 97588/23.06.2016
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Ne solicită să
dispunem plata contravalorii tichetelor/voucherelor de vacanță aferente perioadei
2013/2015 în sumă de 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată/an, în
cuantumul prevăzut pentru fiecare an dedus judecății, astfel cum a fost stabilit prin
acte normative speciale. În cea de-a doua ne solicită acordare a valorii financiare
neimpozabile a normei de hrană începând cu data de 01.01.2016 la zi și în
continuare, în conformitate cu prevederile art. 35¹ din Legea poliției locale nr.
155/2010.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Vă întrebați ce treabă are Consiliul local
aici. Consiliul local aprobă bugetul de venituri și cheltuieli. Cheltuiala salarială este
cea aprobată de dumneavoastră, mă refer la plafonul maxim. La data de 30.06.2016
am avut cheltuieli de personal în sumă de 4.188.433 lei. Această cheltuială vă rog să
o raportați la bugetul municipiului Moinești. Bugetul de venituri și cheltuieli la
secțiunea venituri proprii este în sumă de 12.087.000 lei. Raportați așa: salarii
8.500.000 la 13 milioane lei. Ne plângem că salariile sunt mici, avem salariați cu
salariul minimul pe economie, vrem specialiști care să fie plătiți, dar trebuie să ne
raportăm și la venituri. Am avut discuții în anii anteriori despre veniturile primăriei
și de creșterea lor. În ultimii ani, bugetul de venituri a crescut. În raport am
prezentat cifre reale chiar dacă eram în campanie electorală, nu mi-am permis să
scriu altceva, a crescut din concesiunile cu OMV Petrom. Am avut o creștere directă
de la 1200 mii lei la 3500 mii lei și cu majorările din fiecare an ajungem la 4
milioane lei și din celelalte venituri pe care le obținem. Ajungem să majorăm
cheltuielile și să stăm aici în primărie ca să plătim salarii și nu vom mai avea bani
pentru reparații și celelalte nevoi de funcționare a municipiului. După cum vă
spuneam sunt niște salarii mici, dar asta nu înseamnă că ele trebuie dublate și numai
unele, respectiv a polițiștilor locali. Se ajunge în situația de la Dărmănești unde s-a
acordat norma de hrană și s-a ajuns ca un polițist local să aibă un venit net lunar de
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2.400 lei și ceilalți angajați ai primăriei să rămână cu 1.200-1.400 lei/lună. Vi se
pare că face o muncă extraordinară și că are nevoie de acest spor salarial? Legea
permite acordarea normei de hrană dar în limita bugetului. Am considerat că nu
putem să acordăm acest spor salarial. Este o nedreptate față de ceilalți salariați. Și
dacă discutăm de salarizare, primul lucru care trebuie făcut nu este o majorare
procentuală ci o corelare de salarii. Majorarea se face procentual, dacă se aplică
10% la 1.000 lei se câștigă 100 lei, dacă se aplică 10% la 3.000 lei se câștigă 300 lei
și atunci decalajul crește. De aceea spun că trebuie o corelare și nu o majorare
procentuală. Au făcut o plângere prealabilă, cu cealaltă ne judecăm, ne vom judeca
și vreau să cunoașteți și dumneavoastră aceste probleme.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela: Ce categorie de salariați are
tichete de vacanță? Eu nu știu să se acorde la nici o categorie de salariați.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: La firme private
se acordă tichete de masă.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Vreau să stabilim data următoarei ședințe
de consiliu local. Fiind prima ședință de lucru, obișnuiam să stabilim o zi din lună,
astfel încât toți să putem să ne facem programul. Acea zi a fost ultima joi sau
penultima joi din lună dacă erau termene limită sau raportări. Ținând cont că este
luna iulie și luna august, în iulie am programat ședința la începutul lunii, iar în
august spre sfârșitul lunii. Ca zi din săptămână care credeți că este cea mai bună?
Domnul consilier Botezatu Sorin: Pentru noi cei care lucrăm la OMV
Petrom joia este o zi foarte aglomerată.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Credeți că vinerea este bine?
Domnul consilier Ilie Vasile: Consider că este mai bine în ziua de miercuri,
vinerea se pleacă în weekend.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Vreau să stabilim o zi din săptămână de
ședință pe care să o respectăm tot anul, după care data ședinței din luna august.
Membrii Consiliului local, cu 19 voturi pentru, sunt de acord ca ședințele de
consiliu să se desfășoare miercurea, ora 12,00.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Dacă sunt probleme vă rog să ne anunțați
din timp, vom stabili atunci ce vom face.
Ședința din luna august vă propun în data de 19, 24 sau 31.
În urma discuțiilor purtate se stabilește ședința ordinară în data de 19 august.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 08.07.2016, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER VIERU VALENTIN

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

