CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 12.02.2016, 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 12.02.2016.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 144/05.02.2016 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 15 consilieri locali.
Lipsesc motivat următorii consilieri: Chirea Mihaela, Spătaru Eugen, Talpău Sorin
Ciprian și Tincu Liliana Angela.
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 27.01.2016 a
fost afişat pe pagina web www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi a fost pus la
dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi analizat în cadrul şedinţelor de
comisii şi rezolvat cu eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile
aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestuia.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 27.01.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 27.01.2016, cu 15 voturi
pentru.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi luat
la cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27.01.2016.
2. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de
prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite prin
ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri ce vizează
îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti
pentru anul 2016”.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
”Reabilitare Școala Alexandru Sever Moinești” faza D.A.L.I. și a indicatorilor
tehnico-economici, proiect nr. 16/GCP/2013 Revizie R2 2016, proiectant S.C.
GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești.
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Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării pentru
realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare Școala Alexandru Sever Moinești”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren situat pe strada
General Nicolae Șova, municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind adoptarea la nivelul Unității Administrativ
Teritoriale municipiul Moinești a ”Programului local de acțiune privind prevenirea
și combaterea marginalizării sociale”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei
Nedelcu Elena, persoană vârstnică.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Diverse:
- Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială Moinești pe anul 2015.
- Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai
persoanelor cu handicap din municipiul Moinești în semestrul II/2015.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi Proiectul de
Hotărâre privind rectificarea Cărții Funciare nr. 63353 a Unității Administrativ
Teritoriale municipiul Moinești, care a fost analizat în şedinţele comisiilor de
specialitate şi avizat favorabil de către acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus
menţionat.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
Hotărâre privind rectificarea Cărții Funciare nr. 63353 a Unității Administrativ
Teritoriale municipiul Moinești.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Consult pe
domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul ordinii de zi, cu
respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, ulterior
modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi completat al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 12.02.2016, cu 15 voturi
pentru.
Punctul 1 a fost parcurs, se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei
privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea
locuinţelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar 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 Bulboacă Barbu Gabriel, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Bulboacă Barbu
Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri,
în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor
construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 15 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
„Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi
înfrumuseţare a municipiului Moineşti pentru anul 2016”.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar 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 Bulboacă Barbu Gabriel, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Bulboacă Barbu
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Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri,
în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri ce
vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului
Moineşti pentru anul 2016”, cu 15 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice ”Reabilitare Școala Alexandru Sever Moinești”
faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 16/GCP/2013 Revizie
R2 2016, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În ședința Consiliului Local din
27.01.2015 am luat cuvântul și mi-am exprimat regretul că în bugetul local la
capitolul învățâmânt la partea de finanțare s-a alocat o sumă mare iar la partea de
dezvoltare o sumă mult mai mică. În data de 2 februarie, noi, directorii unităților de
învățământ am avut o ședință cu domnul primar unde și atunci am spus că ceea ce sa făcut în interiorul școlilor dacă nu se intervine la acoperiș și la reabilitare, se
degradează, iar în data de 3 februarie am aflat că s-a aprobat acest proiect depus din
2008. Din anul 2008 de când am ajuns la Școala Văsâiești, probabil cei care
locuiesc acolo sau cei care știu, se intra ca în gară, din toate părțile. S-a depus acest
proiect, am făcut tot timpul demersuri, am întrebat, iar acum când am văzut că s-a
aprobat, a fost o bucurie pentru mine personal. Am rămas cu un gust amar după
ședința Comisiilor de specialitate că cei din zona Văsâiești nu aprobă. Trebuie să
începem cu o școală, a venit pentru Școala ”Alexandru Sever”, vor intra și celelalte
școli și vă spun că această școală nu se va desființa, copii sunt poate la Hangani vor
fi probleme cu toate că în prezent funcționează patru clase. Nu sunt eu în măsură să
apreciez dacă valoarea proiectului este mare sau mică. Săptămâna aceasta
funcționarii din cadrul Serviciilor Investiții și Urbanism, pentru că documentația
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trebuie să ajungă până pe data de 15 februarie la București, au depus eforturi și în
numele școlii și al cadrelor didactice care au primit cu bucurie această veste, țin să
le mulțumesc.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Îmi pare foarte rău că am fost înțeles
greșit, cu atât mai mult că sunt născut în Văsâiești și am fost elev al acestei școli.
Sunt de acord cu acest proiect, am votat pentru, am făcut doar o remarcă, din păcate
copii se nasc foarte puțini și am văzut că și în Moinești sunt probleme nu numai la
Văsâiești. Fiind în Consiliul de administrație al Școlii ”George Enescu” am observat
că numărul copiilor care vin în clasa I a scăzut. Am văzut că sunt copii la Văsâiești
și eu locuiesc în acest cartier. Că se face reabilitarea școlii este foarte bine și sunt de
acord cu acest proiect.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Nu m-am referit la dumneavoastră, mam referit la faptul că reabilitarea a venit expres pentru Școala ”Alexandru Sever”.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vreau să fac o clarificare. Ați folosit
domnule consilier expresia ”de aprobare a proiectului”, este eronat. Noi depunem
toate documentele cerute de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice care, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, are un buget alocat
pentru reabilitarea unităților de învățământ ce nu au autorizație sanitară de
funcționare. Vă spun pentru a clarifica situația de ce Școala ”Alexandru Sever” și
nu alta. Pentru că în adresa venită de la Minister era și o anexă în care este trecută
singura școală din Moinești, Școala ”Alexandru Sever”. Eu, personal voi depune
toate eforturile pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
ca prin acest program Școala ”Alexandru Sever” să fie acceptată și sperăm că vom
primi contract de finanțare pentru că doar atunci vom ști dacă această unitate de
învățământ intră în program sau nu. Referitor la cealaltă discuție, știți și
dumneavoastră pentru că sunteți reprezentați ai Consiliului local în Consiliile de
administrație la școli, există un trend descendent al populației, și noi ne încadrăm în
trendul național. Situațiile statistice pe care ni le comunică Evidența populației în
fiecare an în ce privește nașterile sunt sub 200/an (170, 180) și decese peste 200/an,
(220, 230). Pe de altă parte noi avem în vedere și fundamentăm numărul de clase, în
ședința trecută ați aprobat rețeaua școlară pentru 2016-2017 și avem o viziune și pe
următorii ani. Dacă se va aproba acest proiect, cred că este necesar în continuare
pentru mulți ani chiar dacă într-un număr mai redus, elevii din Hangani și Văsâiești
să învețe într-o școală modernă.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar 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 Bulboacă Barbu Gabriel, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Bulboacă Barbu
Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri,
în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice ”Reabilitare Școala Alexandru Sever Moinești” faza D.A.L.I. și a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 16/GCP/2013 Revizie R2 2016,
proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești, cu 15 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
asigurării cofinanțării pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare
Școala Alexandru Sever Moinești”.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar 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 Bulboacă Barbu Gabriel, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Bulboacă Barbu
Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri,
în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
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procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării
pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare Școala Alexandru Sever
Moinești”, cu 15 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
închirierii unui teren situat pe strada General Nicolae Șova, municipiul Moinești,
județul Bacău.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Solicitarea este pentru 15 ani,
noi acordăm pentru 10 ani, nu-i împiedică cu ceva?
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Cu posibilitate de prelungire prin act
adițional. Și celorlalte firme li s-a aprobat tot pe 10 ani.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Înțeleg că este vorba de
montarea unei antene pentru îmbunătățirea semnalului.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar 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 Bulboacă Barbu Gabriel, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Bulboacă Barbu
Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri,
în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren situat
pe strada General Nicolae Șova, municipiul Moinești, județul Bacău, cu 15 voturi
pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind adoptarea la
nivelul Unității Administrativ Teritoriale municipiul Moinești a ”Programului local
de acțiune privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale”.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar 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 Bulboacă Barbu Gabriel, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Bulboacă Barbu
Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri,
în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
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procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind adoptarea la nivelul Unității
Administrativ Teritoriale municipiul Moinești a ”Programului local de acțiune
privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale”, cu 15 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgență doamnei Nedelcu Elena, persoană vârstnică.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar 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 Bulboacă Barbu Gabriel, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Bulboacă Barbu
Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri,
în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian -
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membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență
doamnei Nedelcu Elena, persoană vârstnică, cu 15 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind rectificarea
Cărții Funciare nr. 63353 a Unității Administrativ Teritoriale municipiul Moinești.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar 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 Bulboacă Barbu Gabriel, membru al Comisiei
economice: Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Bulboacă Barbu
Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela - membri,
în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind rectificarea Cărții Funciare nr. 63353
a Unității Administrativ Teritoriale municipiul Moinești, cu 15 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială Moinești pe anul 2015.
* Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai
persoanelor cu handicap din municipiul Moinești în semestrul II/2015.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Domnul director al Direcției de
Asistență Socială să ne prezinte o recenzie a raportului.
Domnul ing. Cehan Bogdan, director Direcția de Asistență Socială: Așa
cum am arătat în materialul prezentat, Direcția de Asistență Socială funționează ca
instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local și asigură
aplicarea strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei,
personelor singure, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în
nevoie, prin servicii specializate. Serviciul de Asistență Socială înființat ca și
direcție are în organigramă un număr de total de 41 posturi din care 3 temporar
vacante și 2 posturi vacante. De asemenea, are un număr de 165 posturi de asistență
personali ai persoanelor cu handicap. Sintetizând activitatea Direcției în anul 2015,
în luna ianuarie am avut un număr de 551 dosare de ajutor social și la sfârșitul
anului un număr de 546 dosare. La alocații pentru susținerea familiei s-a înregistrat
o scădere a numărului de dosare de la 504 în luna ianuarie la 483 în luna decembrie.
La persoane cu handicap s-a înregistrat un plus de 9 persoane cu grad I de handicap,
la Cantina de ajutor social la fel s-a înregistrat un plus de 5 persoane, de asemena sa înregistrat un număr de 4 cazuri de copii pentru care au fost instituite măsuri de
dare în plasament. Au fost întocmite un număr de 15 rapoarte la proiectele de
hotărâri privind activitatea de asistență socială. Iar la pregătire profesională 12
angajați au beneficiat de cursuri de formare profesională gratuite și un angajat de
formare profesională pentru situații de urgență.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În programul local de acțiune privind
prevenirea și combaterea marginalizării sociale aprobat în această ședință, avem
prevăzută măsura de ameliorare a condițiilor de viață și de locuit. Monitorizați
persoanele care se încadrează la această măsură? Mă refer la o persoană din
Văsâiești care nu știu cum mai poate locui în acea casă.
Domnul ing. Cehan Bogdan, director Direcția de Asistență Socială: Sunt
mai multe persoane din zona Hangani – Văsâiești, dumneavoastră vă referiți la
cazul Ghinețel care este monitorizat permanent.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Deci sunt monitorizați, vizitați măcar
odată pe lună.
Domnul ing. Cehan Bogdan, director Direcția de Asistență Socială: Toate
aceste persoane sunt monitorizate, la începutul sezonului rece de când temperaturile
au scăzut toate persoanele cu locuințe improprii, inclusiv Ghinețel, au fost
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monitorizate, iar cele care care locuiesc în condiții foarte grele au fost duse în
clădirea DAS și cazate în camerele pentru situații de urgență.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Ați enumerat și instituțiile cu care
colaborați cel mai mult, am văzut unitățile școlare, dar nu am văzut feed-bak-ul de
la dumneavoastră și lucrăm permanent. Aș vrea să ne spuneți de fiecare dată concret
ce s-a rezolvat.
Domnul ing. Cehan Bogdan, director Direcția de Asistență Socială: Ori
de câte ori ne-ați solicitat noi am răspuns.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Când ne solicitați informații în anumite
cazuri nu știm ce s-a rezolvat.
Domnul ing. Cehan Bogdan, director Direcția de Asistență Socială: Vă
vom transmite informare privind cazurile pentru care vă solicităm.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Acum avem de implementat Legea nr.
248/2015 privind tichetele pentru copiii de 3-6 ani din familii defavorizate, dar nu
avem încă lista cu ei. În adresa primită sunt trecute 30 de persoane din cartierul
Văsâiești, ori noi trebuie să introducem toți copiii de grădiniță, după care trebuie săi bifăm în aplicația respectivă pe cei care beneficiază de aceste tichete.
Domnul ing. Cehan Bogdan, director Direcția de Asistență Socială:
Referitor la Legea nr. 248/2015, va fi aprobată o metodologie de aplicare a
prevederilor acestei legi. Este posibil să aveți la școală și alți copii în această
situație, dar familiile nu au cerut sprijin social.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Această metodologie va fi supusă aprobării
Consiliului local.
Domnul consilier Ilie Vasile: La Casa Căsătoriilor erau niște probleme
legate de grupul sanitar, dacă s-au rezolvat?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dacă vă referiți la cele două toalete
ecologice amplasate în vecinătatea Casei Căsătoriilor, vă informez că zilnic sunt
curățate, dar pe de altă parte vă aduc la cunoștință un punct de vedere al unor
cetățeni care mi-au sesizat că acele grupuri sanitare miros urât. Dacă vrem să
amplasăm un grup sanitar în Moinești nimeni nu va fi de acord, dar toată lumea are
nevoie, în toată lumea civilizată o să vedeți toalete amplasate la tot pasul. Este
vorba de sănătatea oamenilor. Noi suntem mai delicați în abordarea anumitor
subiecte. Permanent vom monitoriza pe cele existente și avem în vedere crearea
unor grupuri sanitare în spațiul public racordate la apă și întreținute de primărie.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Sunt imagini pe Internet cu
hotelul refăcut, așa va arăta?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Și eu am primit un link, sunt propuneri,
marți dimineața împreună cu domnul arhitect vom avea o întâlnire la Ordinul
Arhitecților din România pentru a ne documenta cu privire la concluzia întâlnirii de
anul trecut când am prezentat situația acelor clădiri, este vorba de un concurs de idei
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care ne va spune cum văd arhitecții acel ansamblu de clădiri, cu funcțiuni, cum
poate fi încadrat în Parcul Băi, mai mult o viziune a ceea ce s-a aprobat prin
Hotărâre stațiunea turistică ”Moinești – Băi”. Pe Internet au apărut și alte variante, a
moineșteanului stabilit la Londra care a avut tema de licență referitoare la această
clădire. Sperăm să vedem cât mai multe, să avem de unde alege pe cea mai bună,
mai frumoasă, funcțională. Înainte de ședință am avut o discuție cu domnul profesor
Nistoreanu referitoare la documentația pentru stațiune balneo-climaterică care
trenează, sperăm să ieșim din impas și această documentație să fie predată conform
angajamentului.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Vă solicit
ajutorul în două probleme. Prima se referă la Substația de Salvare Moinești, spațiul
este foarte degradat, nu avem minimul de condiții, acoperișul este stricat și a afectat
tavanul. Vă rugăm să ne sprijiniți.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă opresc din pledoarie și vă informez că
în toamna anului trecut când doamna director a Serviciului de Ambulanță Bacău a
venit la Moinești, am discutat despre poiectul pe care îl are Inspectoratul pentru
Situații de Urgență pentru care i s-a promis finanțare. A depus proiectul și ne-a
solicitat sprijin pentru a susține partea de cofinanțare în vederea reabilitării
Substației de la Moinești. Noi ne-am dat acordul de principiu, urmând să dăm un
acord ferm atunci când vor primi finanțare, dar încă nu s-a primit. Pe scurt, există
un proiect de reabilitare a Substației Moinești, am avut discuții prin care am
asigurat-o pe d-na director de sprijinul nostru. În luna ianuarie am vorbit cu
dumneaei la telefon și mi-a spus că așteaptă aprobarea bugetului pe Minister. Cred
că este o chestiune de timp pentru ca Substația Moinești să fie reabilitată.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: De trei ani tot
așteptăm să se facă ceva.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Pe de altă parte noi nu putem interveni pe
un obiectiv care nu ne aparține, dar avem posibilitatea să-l susținem. Săptămâna
trecută am fost acolo.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Ne sunt
repartizarte mașini vechi, cu 500-600 mii km la bord. Gândiți-vă cât este de
periculos să le folosim pentru că sunt situații când trebuie să intervenim foarte
repede. Noi la Moinești nu avem accidente, încercăm să ne descurcăm cu ce avem.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am fost de curând acolo, am văzut Stația
de salvare, este un obiectiv care sperăm să intre reabilitare. Am avut ședința de
bilanț la pompieri, la ei situația s-a schimbat, au primit dotări printr-un proiect cu
finanțare europeană.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Sunt diferențe
foarte mari între SMURD și noi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sunt diferențe și la noi în Moinești , uitațivă la o stradă din cartierul Hangani și la o stradă din cartierul Lucăcești. Dar și
pentru Serviciul de Ambulanță va fi un proiect național care să-l aducă la standarde
normale de funcționare.
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Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: O altă problemă
pe care vreau să o aduc la cunoștința dumneavoastră se referă la facturile de apă
potabilă, sunt încărcate, nimeni nu știe să ne spună despre ce este vorba.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Se știe. Vă informez că SC CRAB SA va
începe un program de contorizare la blocuri pentru că s-a constatat că Asociațiile de
proprietari nu fac nimic în acest sens. Sunt pierderi mari la subsolul blocurilor și ei
nu vor să le mai plătească și să le împartă dumneavoastră ceea ce cred că este
corect. Atât timp cât indexul contorului de la intrarea în bloc nu este suma indexilor
contorilor de pe scară, se calculează un coeficient de corecție care se aplică la
fiecare după consum. Eu rog de ani de zile ca Asociațiile să fie administratorii
blocurilor, adică să identifice aceste probleme și cu sprijinul nostru, acolo unde
putem să intervenim financiar iar dacă nu, din fondurile asociației, să repare
canalizarea, conductele de apă astfel încât să nu se mai înregistraze pierderi și
confortul în bloc va fi cu totul altul.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Noi am făcut
multe demersuri pe parcursul a doi ani. Diferența de la indexul contorului la cel
facturat este la mine de plus 6 m³.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Înseamnă că aveți pierderi foarte mari.
Inventariați toate rețelele din bloc. De văzut dacă nu există o conductă spartă,
trebuie decopertat și reparat.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Am verificat, am
luat toată scara și am oprit consumul iar contorul central tot înregistra, nu știu de
unde este.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă prezint agenda evenimentelor pentru
zilele următoare. Luni și marți vor fi întâlniri la Planul de mobilitate la care vă invit
să participați pentru că după ce va parcurge procedura transparenței decizionale îl
vom supune aprobării Consiliului local. Tot luni la ora 16,30 va avea loc dezbaterea
publică cu privire la aplicarea OUG nr. 155/21.11.2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân care dă dreptul la eutanasierea
câinilor comunitari. Este un subiect sensibil, ne aflăm în situația de a aplica
prevederile acestui act normativ sau de a ține aceste animale și a le hrăni în
continuare cu niște costuri. Trebuie să luăm o decizie. În urma dezbaterii de luni îmi
voi fundamenta decizia de a emite sau nu dispoziția pentru desemnarea persoanei
care se va ocupa de eutanasierea cîinilor. Dacă ne asumăm, noi și Consiliul local, pe
cheltuiala noastră, poate vor veni și ONG-urile care apără drepturile animalelor și
ne vor face o ofertă de susținere financiară. Suntem asaltați, de când am lansat
dezbaterea publică, cu tot felul de mesaje din străinătate și mă surprinde faptul că îi
preocupă pe cei din străinătate ce se întâmplă la Moinești. Vă invit să participați și
vă rog să aveți puncte de vedere pentru a putea lua deciziile corecte.
Domnul ing. Berbece Lucian, administrator public: Vreau să vă aduc la
cunoștință faptul că am participat la toate adunările generale ale Asociațiilor de
proprietari și înafară de comitetul executiv și de 2-3 proprietari nu am văzut pe
nimeni să participe. Au fost și câteva asociații la care s-a schimbat conducerea
pentru că sunt nemulțumiri legate de abordarea diferită a problemelor. Referitor la
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pierderile de apă, am identificat problemele, au fost intervenții dar trebuie să
insistați la Asociație. Dacă sunteți nemulțumiți de atitudinea conducerii Asociației,
aveți cadrul legal să o schimbați și să alegeți persoane mai dinamice, mai hotărâte.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Suntem
nemulțumiți de cei de la SC CRAB SA pentru că la sesizările noastre trimit aceleași
persoane care au mai fost și nu rezolvă problema.
Domnul ing. Berbece Lucian, administrator public: Luni au fost la
audiență, am trimis și au rezolvat o problemă la blocul D3. Se pot rezolva și
pierderile de apă numai că trebuie implicare. Am fost în subsolul blocului la care
faceți referire și surprinzător nu sunt pierderi de apă, subsolul este curat.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Sunt momente
când nu se consumă și contorul de la intrare funcționează.
Domnul ing. Berbece Lucian, administrator public: Pot fi și pierderi în
apartamente care nu se pot contoriza.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Trebuie văzut ce
se poate face, este prea mare cantitatea, unde se duce această apă? Le-am cerut să
schimbe contorul. Am mers și la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor de la
Moinești care ne-a spus că toate sesizările se depun la Bacău.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 12.02.2016, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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