CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 16.02.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, alin. „1” din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnii
consilieri au fost convocaţi prin notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi
16.02.2018.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 152/12.02.2018 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsește doamna consilier Tincu Liliana Angela și domnul consilier Botezatu Sorin.
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, reprezentanți ai unităților de învățământ din
municipiul Moinești, d-na ec. Găman Oana – director economic la Spitalul
Municipal de Urgență Moinești domnul comisar Nicolescu Neculai - comandant al
Politiei Municipiului Moinești, domnul mr. Hodorog Gabriel – comandant al
Detașamentului de Pompieri Moinești, domnul cpt. Ghiniță Daniel – comandantul
Detașamentului de Jandarmi Moinești și presa.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei extraordinare din
08.12.2017, procesul-verbal al ședinței ordinare din 26.01.2018 și procesul-verbal al
ședinței extraordinare din 07.02.2018, au fost afişate pe pagina web
www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi au fost puse la dispoziţia comisiilor de
specialitate pentru a fi analizate în cadrul şedinţelor de comisii şi rezolvate cu
eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul
dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 26.01.2018.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 26.01.2018, cu 17 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 07.02.2018.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 07.02.2018, cu 17 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Purcaru Ionel – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a conduce
lucrările ședinței.
Domnul consilier Purcaru Ionel, 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 26.01.2018.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
07.02.2018.
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3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2018 și estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2019-2021 al
Municipiului Moinesti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri ce vizează
îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a municipiului Moinești,
pentru anul 2018”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de
prioritate în soluționarea cererilor pentru repatizarea locuințelor construite prin
ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliul Local al
Municipiului Moineşti nr. 1 din 05.01.2018 privind aprobarea taxei speciale de
salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2018.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliul Local al
Municipiului Moineşti nr. 64 din 17.04.2015 privind concesionarea echipamentelor
de colectare și trasport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun
"Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău".
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în
tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de alimente si
medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până la 700
lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și
veteranilor de război.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind adoptarea la nivelul Unității Administrativ
Teritoriale municipiul Moinești a ”Programului local de acțiune privind prevenirea
și combaterea marginalizării sociale, în anul 2018”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive
în semestrul I, în municipiul Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea furnizării meniului zilnic pentru
copiii Centrului de zi din cadrul Școlii Gimanziale „Tristan Tzara” Moinești, pentru
anul 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi patru proiecte
de hotarare urgente care au fost analizate in ședința comisiilor de specialitate și
avizate favorabil de către acestea:
1. Proiect de Hotarare privind aprobarea cofinanțării proiectelor derulate in
parteneriat cu Fundația „Terre des Hommes”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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2. Proiect de Hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din
domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești, situate în municipiul
Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotarare privind aprobarea documentului de raportare
PRIORITĂȚI – OBIECTIVE – PLAN ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA
ECONOMICO-SOCIALĂ 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotarare privind aprobarea soluției contractuale pentru stingerea
obligațiilor aferente Contractului de concesionare nr. 1/25.06.1992.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a celor patru
proiecte de hotarâre.
Domnul consilier Purcaru Ionel, 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 16.02.2018, cu 17 voturi
pentru.
Punctele 1 și 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 și estimarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anii 2019-2021 al Municipiului Moinesti.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, 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 Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2018 și estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii
2019-2021 al Municipiului Moinesti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
„Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și
înfrumusețare a municipiului Moinești, pentru anul 2018”.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, 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
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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 Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri ce
vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a municipiului
Moinești, pentru anul 2018”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei
privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repatizarea
locuințelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, 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 Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea
ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repatizarea locuințelor construite
prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cotizației anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău”.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, 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 Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la
patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”,
cu 17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotarârii Consiliul Local al Municipiului Moineşti nr. 1 din 05.01.2018 privind
aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza
municipiului Moinești, pe anul 2018.
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Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, 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 Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliul Local
al Municipiului Moineşti nr. 1 din 05.01.2018 privind aprobarea taxei speciale de
salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2018, cu
17 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotarârii Consiliul Local al Municipiului Moineşti nr. 64 din 17.04.2015 privind
concesionarea echipamentelor de colectare și trasport a deșeurilor în scopul
realizării proiectului de interes comun "Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor Solide în Județul Bacău".
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Acest proiect de
hotarâre a fost retras de inițiator din motivele prezentate la ședința Comisiilor de
specialitate.
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Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea
achizitionării de alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu
venituri de până la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu
realizează alte venituri și veteranilor de război.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, 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 Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material
constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de
alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până
la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte
venituri și veteranilor de război, cu 17 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind adoptarea la
nivelul Unității Administrativ Teritoriale municipiul Moinești a ”Programului local
de acțiune privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, în anul 2018”.
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Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, 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 Purcaru Ionel, 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, în anul 2018”, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
manifestărilor culturale și sportive în semestrul I, în municipiul Moinești.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, 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 Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și
sportive în semestrul I, în municipiul Moinești, cu 17 voturi pentru.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Aș vrea să fac o clarificare asupra unor
afirmații făcute de mine în cadrul unei ședințe a Consiliului local. Vreau să fie clar:
nu am negat turismul medical ci m-am legat de o sintagmă „singurul turism care se
practică în Moinești este turismul medical”. Nu am negat turismul medical, ca drept
dovadă la nivelul municipiului Moinești se practică și altfel de turism, acele
cumpărături care se fac în Moinești este un turism comercial, există turismul
cultural, turismul sportiv. Lucrul acesta a fost înțeles greșit atunci, a fost scris în
presă. O să spuneți de ce nu am intervenit atunci, am intervenit acum la aprobarea
manifestărilor culturale și sportive.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Vreau să completez pe domnul
consilier și vă informez că acum două săptămâni am depus la Compania Națională
de Investiții solicitare pentru proiectul de Extindere a Spitalului Municipal de
Urgență Moinești ca să rămână în Lista de investiții a CNI. Nu ar fi rămas dacă nu
ar fi existat o solicitare din partea UAT, solicitarea inițială a fost depusă de Spitalul
Moinești. Acum este în regulă. Au fost câteva articole în ziarul „Deșteptarea” în
care se scria că primarul și Consiliul local sunt împotriva acestui proiect de
extindere a Spitalului. Nu suntem împotrivă, este depusă solicitare la CNI în numele
UAT municipiul Moinești și consider că trebuie făcut public acest lucru.
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Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
furnizării meniului zilnic pentru copiii Centrului de zi din cadrul Școlii Gimanziale
„Tristan Tzara” Moinești, pentru anul 2018.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, 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 Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea furnizării meniului zilnic
pentru copiii Centrului de zi din cadrul Școlii Gimanziale „Tristan Tzara” Moinești,
pentru anul 2018, cu 17 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotarare privind aprobarea
cofinanțării proiectelor derulate in parteneriat cu Fundația „Terre des Hommes”.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
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Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, 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 Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotarare privind aprobarea cofinanțării proiectelor
derulate in parteneriat cu Fundația „Terre des Hommes”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotarare privind aprobarea
trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului
Moinești, situate în municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
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Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, 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 Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri
imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești, situate în
municipiul Moinești, județul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotarare privind aprobarea
documentului de raportare PRIORITĂȚI – OBIECTIVE – PLAN ACȚIUNI
PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ 2018.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.

14

Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, 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 Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotarare privind aprobarea documentului de raportare
PRIORITĂȚI – OBIECTIVE – PLAN ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA
ECONOMICO-SOCIALĂ 2018, cu 17 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotarare privind aprobarea
soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente Contractului de
concesionare nr. 1/25.06.1992.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu 4 voturi pentru. Domnul consilier Balan Vasile
nu participă la vot, conform art. 46 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu 5 voturi pentru. Domnul consilier Sandu Teodor
nu participă la vot, conform art. 46 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind

15

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu 5 voturi pentru. Domnul consilier Vascan ȘtefanCezar nu participă la vot, conform art. 46 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotarare privind aprobarea soluției contractuale pentru
stingerea obligațiilor aferente Contractului de concesionare nr. 1/25.06.1992, cu 14
voturi pentru.
Domnii consilieri Balan Vasile, Sandu Teodor și Vascan Ștefan-Cezar nu
participă la vot, conform art. 46 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Solicităm membrilor Consiliului
local acordul pentru continuarea procesului de evaluare a celorlalte bunuri imobile
– bunuri de retur în contractele de concesiune încheiate cu SC OMV Petrom SA.
care au încetat de drept în luna decembrie 2017 și care vor înceta în anul 2018. Este
necesară parcurgerea procedurii de achiziție de servicii de evaluare. După
efectuarea acestor rapoarte de evaluare și după discuțiile pe care le vom purta cu
reprezentanții SC OMV PETROM SA, vom prezenta Consiliului local proiectele de
hotărâre pentru stingerea obligațiilor aferente acestor contracte.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: SC OMV PETROM SA, prin adresa nr.
957/16.02.2018 ne-a comunicat că ”aceeași modalitate de achitare în trei rate
consecutive anuale urmează a fi aplicată și cu privire la apartamentele ce fac
obiectul a trei contracte de concesiune care se află într-o situație juridică similară și
care au făcut obiectul discuției din data de 12.02.2018. Urmează ca împreună să
formulăm modalitatea de evaluare a sumei ce va fi datorată.”
Membrii Consiliului local, cu 14 voturi pentru, sunt de acord cu efectuarea
procedurii de achiziție pentru evaluarea bunurilor rezultate în urma încetării de
drept a contractelor de concesiune încheiate cu SC OMV PETROM SA.
Domnii consilieri Balan Vasile, Sandu Teodor și Vascan Ștefan-Cezar nu
participă la vot, conform art. 46 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Avem alături pe dl. George Găman,
director executiv al Asociației MONTPESA. Ca și primă activitate, am fost într-o
delegație oficială împreună cu domnul ministru Viorel Ilie, domnii primari ai
orașelor Slănic Moldova, Dărmănești și Tg. Ocna în republica Ucraina. Această
vizită are urmări, delegația din Ucraina va veni la Slănic Moldova, Dărmănești, Tg.
Ocna și Moinești pentru a face schimb de bune practici.
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Domnul Găman George prezintă în continuare vizita oficială a delegației
noastre în Republica Ucraina.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Felicitări domnule, sunteți bine venit. O
asociație de acest fel este de bun augur. Vă recomand să întocmiți o hartă pentru
orientare turistică în zonă. Va fi necesar să asigurăm specialiști, vor veni oaspeți din
toată lumea să ne viziteze și este necesar o astfel de hartă. Vă doresc să aveți un
drum plăcut cu multe realizări, se vede că sunteți interesat.
Vreau să mai spun un aspect: drumul în Schelă lasă de dorit. Referitor la
strada Micleasca, să facem ceva în primăvară ca să se poată circula și pe prima
bandă.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Drumul în Schelă îl va rezolva OMV
Petrom, așa s-a angajat, referitor la cealaltă stradă avem nevoie de sursă de
finanțare. Cum o vom identifica, vom începe imediat lucrările.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa ordinară din 16.02.2018, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
PROF. PURCARU IONEL

Red. C.N.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
JR. DÎRLĂU MARILENA

