CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 19.08.2016, 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 19.08.2016.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 942/12.08.2016 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipsește motivat domnul consilier Ivan Stelian.
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.
Din partea partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă doamna
ec. Belciu Lăcrămioara – şef Serviciu Resurse Umane.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 08.07.2016 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 08.07.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 08.07.2016, cu 18 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 ordinare din data de 08.07.2016.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului
Moineşti la data de 30.06.2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local al municipiului Moinești nr. 95 din 07.07.2011 privind constituirea Comisiei
locale de ordine publică a municipiului Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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5. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 128 din 28.10.2015 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru
anul 2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului Comunitar
Consultativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 52 din 25.04.2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și
a indicatorilor tehnico – economici – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii „Restaurarea, modernizarea si dotarea cladirii de patrimoniu si
transformarea acesteia in muzeu”. Proiect elaborat de S.C. Resmin S.R.L.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a imobilului situat
în municipiul Moinești, strada Atelierelor, nr. 5, județul Bacău, din domeniul public
al statului în domeniul public al municipiului Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren,
situat în municipiului Moinești, punct Osoiu, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren
situat în municipiul Moinești, strada George Enescu, nr. 2, județul Bacău și
constituirea servituții necontinue pentru imobilul - teren și construcții, situat în
municipiul Moinești, strada George Enescu, nr. 4A.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind intabularea unor imobile aparținând
domeniului public al municipiului Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar elevilor și
cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Moinești care au
obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea desfășurării competiției sportive de
Mountain – Biking în municipiul Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 89 din 24.06.2011 privind stabilirea domeniilor și locurilor
pentru prestarea de către contravenienți a muncii în folosul comunității.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotei autorității publice locale,
aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate închirierii,
realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Moinești, pentru
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titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani, valabilă pentru perioada
14.04.2016-31.12.2016.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere
pentru copiii care frecventează Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul şcolar 20162017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
19. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local
al municipiului Moinești în Consiliul de Administrație al Spitalului municipal de
Urgență Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren
situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, nr. 2, județul Bacău.
21. Diverse.
- adresa nr. 308/12.08.2016 a Asociației CAR Pensionari ”Speranță și
Omenie” Moinești.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi Proiectul de
Hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., care au fost analizat în şedinţa
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 18 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
Hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.
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.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 19.08.2016, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 1 a fost parcurs, se trece la punctul 2.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor municipiului Moineşti la data de 30.06.2016.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
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.
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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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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.
Nefiind, supun la vot Proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
municipiului Moineşti la data de 30.06.2016, cu 18 voturi pentru.
Punctul 3 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: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Nimercig Ioan: Am două întrebări, prima o adresez
doamnei director economic dacă știe ceva în legătură cu sumele acordate prin
Hotărârile Judecătorești la învățământ.
Doamna ec. Pădureanu Gabriela, director executiv Direcția economică:
Noi înaintăm solicitări permanent către Direcția de Finanțe Publice urmare a
adreselor venite de la școli, nu am primit nimic nici luna trecută și nici acum și nu
cred că vom primi prea curând. Așteptăm repartizarea sumelor de la Ministerul de
Finanțe prin Direcția de Finanțe Publice.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Orice rectificare de buget legată de
învățământ ține de Direcția de Finanțe Publice.
Domnul consilier Nimercig Ioan: A doua problemă este legată de
finalizarea proiectului ”PĂRINȚI INFORMAȚI – COPII PROTEJAȚI” finanțat de
UNICEF, am primit 30.000 lei, ar trebui ca Asociația Așezământul Social
Filantropic ”Sf. Mare Mucenic Gheorghe” să ne prezinte un raport final privind
activitățile și un raport financiar. Acest raport va fi solicitat și de UNICEF, noi am
avut un astfel de proiect.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Noi întocmim acest raport.
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Domnul Primar ing. Viorel Ilie: O să-l prezentăm în ședința Consiliului
local. Ieri am fost pe locație și am văzut ceea ce s-a făcut și ceea ce ar mai trebui să
facem, așa cum se obișnuiește la proiectele cu finanțare nerambursabilă se
întocmește un panou de informare cu privire la implementarea acestui proiect în
cadrul așezământului.
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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2016, cu 18 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 95 din
07.07.2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului
Moinești.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă - În ședințele
Comisiilor s-au făcut următoarele propuneri pentru completarea componenței
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Comisiei locale de ordine publică: Nimerciag Ioan, Vieru Valentin, Busuioc Iulian
și Palașanu Mirel. Dacă aveți și alte propuneri?
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre și propun, în unanimitate, pe domnii consilieri
Nimerciag Ioan și Palașanu Mirel să fie membri în Comisia locală de ordine
publică.
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 și propun, în unanimitate, pe domnul consilier Vieru
Valentin să fie membru al Comisiei locale de ordine publică.
Domnul consilier Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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 și propun, în unanimitate, pe domnul consilier
Busuioc Iulian să fie membru al Comisiei locale de ordine publică.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre completat cu propunerile
prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 95 din 07.07.2011 privind
constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Moinești, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 128 din
28.10.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului
Moinești, județul Bacău pentru anul 2016.
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Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian - secretar, Botezatu
Silviu-Gheorghe, Vandra Vasile, Bortezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan ȘtefanCezar - 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 pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 128 din 28.10.2015 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru
anul 2016, cu 18 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a Regulamentului de Organizare
și Funcționare al acestuia.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: - În ședințele
Comisiilor s-au făcut următoarele propuneri pentru completarea componenței
Consiliului Comunitar Consultativ: Purcaru Ionel, Văsâi Ion, Balan Vasile și
Dărmănescu Alina-Georgiana. Dacă aveți și alte propuneri?
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Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre și propun, în unanimitate, pe domnul consilier Balan
Vasile să fi membru în Consiliul Comunitar Consultativ.
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 și propun, în unanimitate, pe domnul consilier Văsâi
Ion și pe domnișoara consilier Dărmănescu Alina-Georgiana să fie membri în
Consiliul Comunitar Consultativ.
Domnul consilier Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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 și propun, în unanimitate, pe domnul consilier
Purcaru Ionel să fie membru în Consiliul Comunitar Consultativ.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre completat cu propunerile
prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului
Comunitar Consultativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al
acestuia, cu 18 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Statului de funcţii al Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 52 din
25.04.2016.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu 3 voturi și 2 abțineri (Balan Vasile și Palașanu
Mirel).
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 4 voturi pentru și 3 abțineri (Enea Pavel-Iulian,
Darie Constantin-Olivian și Dărmănescu Alina-Georgiana).
Domnul consilier Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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
proiectul de hotărâre, votând cu 3 voturi pentru și 3 abțineri (Bortezatu Sorin,
Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar).
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: 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. 52 din 25.04.2016, cu 10 voturi
pentru și 8 abțineri (Bortezatu Sorin, Busuioc Iulian, Balan Vasile, Darie
Constantin-Olivian, Dărmănescu Alina-Georgiana, Enea Pavel-Iulian, Palașanu
Mirel și Vascan Ștefan-Cezar).
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico – economici – faza
Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Restaurarea, modernizarea si
dotarea cladirii de patrimoniu si transformarea acesteia in muzeu”. Proiect
elaborat de S.C. Resmin S.R.L.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Enea Pavel-Iulian: Domnul Primar ne spunea că va fi
finanțat din fonduri europene.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Săptămâna viitoare intenționăm să
organizăm un eveniment public pe această temă, este prima cerere de finanțare pe
care o depunem pe această axă de finantare, 98% din fonduri europene și 2%
cofinanțarea noastră.
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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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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: Supun la vot
Proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico – economici – faza Studiu de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii „Restaurarea, modernizarea si dotarea cladirii de patrimoniu
si transformarea acesteia in muzeu”. Proiect elaborat de S.C. Resmin S.R.L., cu 18
voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind transmiterea cu
titlu gratuit a imobilului situat în municipiul Moinești, strada Atelierelor, nr. 5,
județul Bacău, din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului
Moinești.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a
imobilului situat în municipiul Moinești, strada Atelierelor, nr. 5, județul Bacău, din
domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Moinești, cu 18
voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unui imobil teren, situat în municipiului Moinești, punct Osoiu,
județul Bacău.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
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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.
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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil
teren, situat în municipiului Moinești, punct Osoiu, județul Bacău, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada George
Enescu, nr. 2, județul Bacău și constituirea servituții necontinue pentru imobilul teren și construcții, situat în municipiul Moinești, strada George Enescu, nr. 4A.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil
teren situat în municipiul Moinești, strada George Enescu, nr. 2, județul Bacău și
constituirea servituții necontinue pentru imobilul - teren și construcții, situat în
municipiul Moinești, strada George Enescu, nr. 4A, cu 18 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind intabularea
unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Moinești.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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,
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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 - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind intabularea unor imobile aparținând
domeniului public al municipiului Moinești, cu 18 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor financiar elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din
municipiul Moinești care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: În ședința
comisiilor s-a propus și aprobat completarea Anexei la proiectul de hotarâre cu cei 4
elevi și profesorul coordonator de la Școala ”Tristan Tzara” care au obținut rezultate
deosebite la olimpiada națională a sportului școlar tenis de masă.
Dacă aveţi întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre 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.
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Domnul consilier Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerea prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar
elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Moinești
care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale, cu 18 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
desfășurării competiției sportive de Mountain – Biking în municipiul Moinești.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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.
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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: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea desfășurării competiției
sportive de Mountain – Biking în municipiul Moinești, cu 18 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89 din 24.06.2011 privind stabilirea
domeniilor și locurilor pentru prestarea de către contravenienți a muncii în folosul
comunității.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 89 din 24.06.2011 privind stabilirea domeniilor și locurilor
pentru prestarea de către contravenienți a muncii în folosul comunității, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cotei autorității publice locale, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuințelor
pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în
municipiul Moinești, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de
ani, valabilă pentru perioada 14.04.2016-31.12.2016.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea cotei autorității publice
locale, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate
închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Moinești,
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pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani, valabilă pentru
perioada 14.04.2016-31.12.2016, cu 18 voturi pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa „Primii
paşi” Moineşti în anul şcolar 2016-2017.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul
şcolar 2016-2017, cu 18 voturi pentru.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local al municipiului Moinești în Consiliul de
Administrație al Spitalului municipal de Urgență Moinești.
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Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Acest proiect de
hotarâre a fost retras de pe ordinea de zi de inițiator.
Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, nr. 2,
județul Bacău.
Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil
teren situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, nr. 2, județul Bacău, cu 19
voturi pentru.
Punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Bacău – A.D.I.B.
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Domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Purcaru Ionel - președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, 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: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării și completării
statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., cu 19 voturi
pentru.
Punctul 22 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Adresa nr. 308/12.08.2016 a Asociației CAR Pensionari ”Speranță și
Omenie” Moinești.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Așa cum am stabilit în virtutea celor
convenite prin contractul de asociere, am prezentat Asociației CAR Pensionari
”Speranță și Omenie” Moinești proiectul în luna martie. Am primit acest răspuns
neîntemeiat, dar din informațiile noastre am aflat că au făcut demersuri pentru
achiziționarea unui spațiu fost INFRAROM, unde îți vor dezvolta acele cabinete
medicale pe care și le-au dorit, având în vedere valoarea investiției așa cum reiese
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din proiectul tehnic, față de cheltuielile cu achiziționarea acelui spațiu. Dumnealor,
în continuare doresc ca acest contract de asociere să producă efecte mai puțin
punctul referitor la obiectivul de investiții. Am avut o discuție cu Serviciul Investiții
și Biroul Proiecte, vom analiza această documentație tehnică cu posibilitatea de a o
transforma într-un centru social pentru persoane vârstnice care să poată primi
finanțare din fonduri nerambursabile, un centru de zi așa cum este prezentat în
ghidul de finanțare. Vom analiza această propunere și cu proiectantul în vederea
transformrii clădirii în centru de zi pentru a depune cerere de finanțare atunci când
se va deschide linia de finanțare.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: La punctul 17 de pe ordinea de zi am
văzut că avem un nou administrator public. Ni-l puteți prezenta?
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Doamna Mădălina Armeanu a lucrat în
cadrul Cabinetului Primarului pe funcția de consilier în ultimile luni a acestui
mandat. Colaborarea pe care am avut-o m-a îndreptățit să-i propun această funcție.
Era angajata primăriei pe o funcție contractuală pe perioadă determinată, funcția de
administrator public în organigramă este tot funcție contractuală pe perioadă
determinată, a intervenit doar o schimbare de contract care a fost prelungit până la
finalul mandatului meu. Un primar trebuie să aibă un administrator public și o
echipă cu care să-și implementeze politicile administrative pe care le dorește.
Consider, în continuare, că administratorul public trebuie să aibă un mandat limitat
pe perioada mandatului primarului. Dau cuvântul doamnei Armeanu Mădălina să se
prezinte.
Doamna Armeanu Mădălina, administrator public: Sunt absolventă a
Facultății de Științe Politice din cadrul Universității București, de asemenea am
absolvit un masterat la Facultatea Relații Internaționale din cadrul ASE București.
Am lucrat ca ofițer de proiect din partea Companiei de Consultanță FICHTNER
ENVIRONMENT în cadrul mai multor proiecte de infrastructură de mediu:
gestionarea deșeurilor, apă și canalizare. Ultimul dintre aceste proiecte a fost în
colaborare cu SC CRAB SA. Consider că am avut o bună colaborare cu
reprezentanții primăriei Moinești în prima jumătate a acestui an și sper într-o
colaborare la fel de bună pe viitor. Sunt căsătorită și împreună cu familia m-am
stabilit în municipiul Moinești de o perioadă medie de timp, având bunicii în acestă
zonă și dorim să rămânem aici să contribuim la dezvoltarea locului în care trăim.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: De remarcat este faptul că a avut o
colaborare bună cu tot colectivul primăriei, mă aștept ca în continuare să fie la fel
de bună și cred că dorim cu toții ca în viitor să se vadă rezultatele. Având în vedere
prevederile Legii nr. 215/2001, prin dispoziție, am stabilit atribuțiile viceprimarului,
secretarului și administratorului public. În principal au rămas cele vechi,
administratorul public se ocupă de Fondul Locativ și Direcția Creșă și datoriră
experienței pe proiecte cu fonduri europene, deja a început o colaborare cu Biroul
Proiecte și Serviciul Investiții pentru a gândi proiecte și strategii.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Apreciem că avem două doamne în
conducerea primăriei. Aveam nevoie de un cadru cu experiență pentru
implementarea proiectelor cu fonduri europene. Referitor la ședințele de consiliu,
eu consider că ședințele trebuie să le facem împreună pentru a ne cunoaște mai bine

23

și pentru a discuta toate problemele municipiului. Să nu vă supărați, dacă nu avem
cu toții aceeași părere, dar tot ceea ce sesizăm în teren să venim să informăm
Consiliul local și conducerea primăriei pentru a rezolva aceste probleme, de aceea
suntem aici, să lucăm împreună pentru binele locuitorilor municipiului Moinești.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Vreau să aduc în atenția dumneavoastră un
subiect pe care l-am mai discutat și în cadrul consiliilor anterioare. Percepția
cetățenilor pe care ați sesizat-o este că dumneavoastră îi reprezentați și le transmiteți
problemele în Consiliul local, de multe ori cetățeni care se prezintă la cabinetul meu
sau la audiențe întreabă. ”cine este consilier pe zona noastră?” Este o neîmplinire pe
care v-o împărtășesc dar raportat la faptul că nu am reușit în cadrul consiliului local
ca un consilier să aibă responsabilitate pe o anumită zonă. Răspunsurile pe care leam primit la momentul respectiv au fost că nu există așa ceva, eu consilier fiind
reprezint municipiul Moinești. Vreau să vă mai spun de demersul pe care îl fac ca să
provoc și pe consilerii de la celelalte formațiuni politice și pe consilierii ALDE în ai
determina să-și aleagă zonele din municipiul Moinești pentru a avea o legătură mai
bună cu cetățenii din zona respectivă, pentru ai cunoaște cetățenii mai bine pe
fiecare în parte pentru că a fost un vot de listă și de ce nu, să existe o competiție
între consilieri, ceea ce fac pentru zona respectivă, problemele pe care mi le
sesizează și eu consider că este un lucru bun. Dacă dumneavoastră doriți să fiți parte
în acest proiect, vă invităm să participați.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar: Propun ca la ședința viitoare la
punctul ”diverse” să discutăm și această propunere.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Vă rog să vă gândiți până la ședința
viitoare.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Domnul consilier Palașanu a înțeles
greșit, m-am referit la ședința Comisiilor de specialitate, ședința poate avea loc în
aceeași zi cu o oră înainte pentru a discuta mai în amănunt proiectele de hotarâre
specifice comisiei respective. După care are loc întâlnirea în plen, unde ne putem
cunoaște foarte bine, putem discuta toate problemele, eu la asta m-am referit. Este
părerea mea. Față de ceea ce a spus domnul primar noi, consilierii PSD, ne-am
împărțit pe zone de când am participat la alegeri și apoi după alegeri. Este o
problemă de organizare internă a fiecărui partid. Sunt de acord să răspundem de o
zonă dar, în principal, suntem consilierii municipiului Moinești. Dacă vine un
cetățean din altă zonă și mă abordează nu pot să-i spun că alt consilier răspunde de
zona respectivă. Fiecare partid se organizează așa cum consideră, sunt de acord cu
domnul primar să avem reprezentare pe zone ca să se ocupe mai în amănunt de
problemele din fiecare zonă. Referitor la proiectul de hotarâre la care m-am abținut,
sunt alte probleme prioritare pe care domnul primar la cunoaște, sistematizarea
pâraielor. Cunoașteți situația din urma inundațiilor, mergeți în cartierul Lucăcești, în
Hangani pe strada M. Kogălniceanu și pe strada A. Iancu.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Domnule consilier, pentru că v-ați adresat
mie în mod direct, vă spun că nu este normal să continuăm campania electorală
când avem atâta treabă. Veniți cu proiecte concrete, eu am venit cu proiecte de
hotarâre concrete.
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Domnul consilier Botezatu Sorin: Nu continui nici o campanie electorală,
domnule președinte vă rog să mă lăsați să vorbesc. 20% din populație nu are apă
curentă.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Noi avem situația întocmită la
această dată, 95% din populație este branșată la rețeaua apă. De unde 20%? Vă rog
să motivați.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Domnule Vinghiac, vă rog să prezentați
rezultatele proiectului pe POS Mediu.
Domnul Vinghiac Octavian, reprezentant AGA ADIB: Rata de
conectivitate este de 90% la apă și 80% la canalizare.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Am luat informația din raportul prezentat
pe site-ul instituției. Eu am motivat de ce m-am abținut la acel proiect de hotarâre
pentru că am considerat că este o sumă mare și sunt zone cu alte priorități.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Cu un proiect concret puteți să veniți?
Domnul consilier Botezatu Sorin: Proiectele le faceți dumneavoastră noi
venim cu propuneri. Nu știu de ce ați devenit irascibil, este o discuție.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Veniți cu propuneri domnule consilier, vă
aștept cu propuneri la executiv, puteți avea calitatea de inițiator a unei hotarâri de
Consiliu local. Eu sunt obligat și mi-am impus această obligația să iau în calcul
toate propunerile. Dați-mi voie să le filtrez, sunt irascibil la politică, răspunsul pe
care l-ați dat dumneavoastră îmi amintește de un fost consilier PSD de acum 8 ani și
totuși am evoluat în acești ani și dumneavoastră erați în Consiliul local de atunci.
Referitor la regularizarea pâraielor am făcut un demers și prin aprobarea
dumneavoastră la organigramă, posturile care au rămas vacante prin plecarea
personalului de la Direcția Utilități Publice la operatorul regional de salubritate, am
înființat o echipă în cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat
care se va ocupa de gabioane, regularizarea pâraielor, de acele probleme din
cartierele Hangani și Văsâiești. Au fost organizate două concursuri și nu au fost
prea multe persosane înscrise.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Pentru posturile de paznic au fost
14 candidați/post, dar pentru aceste posturi de muncitor au fost inscriși doar 4
candidați.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Iar pentru funcția de șef echipă, inginer cu
studii superioare s-a depus un singur dosar care a fost respins pentru că nu
îndeplinea condițiile de studii, avea studii de scurtă durată. Eu când vin în fața
dumneavoastră, și îmi cer scuze că v-am întrerupt, vin cu lucruri concrete și mă
aștept să primesc la fel, de aceea am o mâhnire și mă cunoașteți destul de bine, de 8
ani lucrăm împreună.
Domnul consilier Ilie Vasile - Aduc în atenția dumneavoastră trei probleme:
1) Având în vedere experiența mea de comandant al Detașamentului de
Pompieri Moinești, am acționat pentru eliminarea efectelor inundațiilor, propun să
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gândin un proiect mai amplu de îndiguiri în cartierele Hangani și Văsâiești, cu
finanțare din fonduri europene. Așa cum s-a făcut la Comănești, Slănic Moldova și
spun eu și datorită faptului că suntem municipiu și stațiune turistică, să gândim un
proiect de îndiguiri trainic care să apere cetățenii din acele zone.
2) Din discuțiile purtate cu cetățenii din municipiu, locuitorii de pe strada
Micleasca întreabă dacă se mai continuă cu asfaltarea străzii, dacă se mai face
canalizare. Vă aduc la cunoștință pentru a le putea da un răspuns.
3) Vin unii cetățeni cu propunerea de a amplasa o statuie a lui Mihai
Eminescu în Moinești. Ținând cont că dorim să cumpărăm Clubul din Lucăcești și
mai avem și Clubul Lira, în memoria marelui poet ar trebui să realizăm o statuie.
Avem amplasată o plachetă la Judecătorie dar nu prea se vede și ar bine să nu-l
uităm pe Mihai Eminescu.
În campanie, pentru a candida pentru funcția de consilier independent, am
strâns semnături din tot municipiul Moinești, eu reprezint pe toți cetățenii din
municipiul Moinești. În legătură cu ședințele de comisii, cred că este bine să fim
uniți ca până acum.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Domnule consilier, important ca
problemele pe care la sesizați în teren în discuțiile cu cetățenii, să ni le aduceți la
cunoștință, nu este nevoie să așteptați ședința consiliului local, vă amintesc că au
fost situații când ați sunat și am intervenit acolo unde am considerat că putem să
rezolvăm problema imediat. În situațiile în care este nevoie de alocare de sume de la
buget, de aprobare listă de investii, știți foarte bine care care este mersul legal și
trebuie să-l respectăm.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Referitor la rețeaua de canalizare din
Găzărie, cetățenii au spus că s-a dat drumul la stația de epurare și că se pot racorda.
Au înțeles că trebuie să se racordeze singuri.
Domnul Vinghiac Octavian, reprezentant AGA ADIB: Deocamdată stația
de epurare se află în procesul de recepție a lucrărilor din punct de vedere tehnic și
rețeau de canalizare la fel, la care nu participă reprezentanții primăriei, procesul se
află în derulare și se va încheia în scurt timp. Cetățenii vor fi înștiințați de CRAB
când se pot racorda.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Până la recepția finală, lucrarea se află în
proprietatea constructorului, după încheierea procesului-verbal de recepție, din
punct de vedere legal se poate exploata.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Când se fac racordările?
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Conform proiectului sunt două tipuri de
cămine. Căminele de racord au fost trase până la limita proprietății. Așa cum
prevede legea, în toate situațiile pe domeniul privat, proprietarul își execută
lucrarea, nu intervine nici CRAB, nici altcineva ca în curtea cetățeanului să sape
șanț. Vor fi asistați în momentul în care se vor racorda.
Recapitulăm ca să reținem câteva lucruri: până la recepția finală nu se pot
face branșări pentru că stația teoretic nu este funcțională până în momentul preluării
de către CRAB. Cu siguranță vor merge la cetățeni să-i invite la branșare. Va fi și o
campanie de anunțare.

26

Legat de strada Micleasca, am tot vorbit de prioritizare, am evaluat toate
străzile din municipiul Moinești și am prioritizat din punct de vedere al rețelei de
apă și canal ce-a mai rămas de făcut. Avem lista pe care am transmis-o și în funcție
de bugetul pe care îl vom avea alocat se va realiza. Mai mult, am avut discuții cu
proiectantul și am convenit că trebuie să avem mai multe Studii de fezabilitate
întocmite pentru că ne-a demonstrat perioada anterioară de finanțare când am reușit
să mai prindem și alte străzi la finanțare având documentații întocmite, amintesc
străzile Nicu Enea, Osoiu, G-ral N. Șova, Primăverii, lucrările fiind executate din
banii rezultați din economiile de la celelalte proiecte.
Domnul Vinghiac Octavian, reprezentant AGA ADIB: Conform Listei
prioritare de investiții aprobată de Consiliul local, municipiul Moinești a fost prins
ca investiție cu 9 km de extindere rețea canalizare, 4 km reabilitare rețea canalizare,
36 km reabilitare rețea apă și 19 km extindere rețea apă. Am solicitat ca cei 4 km de
reabilitare a rețelei de canalizare pentru că nu erau mari probleme, să fie prinși la
extindere.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Ca principiu de prioritizare pentru că o să
mă întrebați de ce strada M. Kogălniceanu este printre primele străzi cu racordare la
apă, pentru că are rețea de canalizare nouă. Și nu are rețea de apă. Sunt niște
anomalii rezultate din implementarea vechii perioade și atunci corelăm ca să
eliminăm aceste lucruri. Sau străzi unde avem apă și nu există canalizare. După care
intrăm pe eșalonul următor – străzi unde nu avem nici apă și nici canalizare, sunt
foarte puține pentru că pe majoritatea străzilor avem și cu prioritate străzile care
sunt prinse la reabilitare. Sunt cele 6 documentații depuse pentru finanțare prin
PNDL și 7 în proiectare. Dorim ca atunci când facem reabilitarea străzii, așa cum sa întâmplat cu strada Păcii care, în sfârșit, are asfalt, să fie completă. Am ținut să nu
asfaltăm acea stradă până când nu s-a încheiat proiectul de apă și canalizare. Aceste
discuții le-am avut și în anii anteriori când nu am prins la asfaltare multe străzi pe
motiv că nu aveam infrastructura pregătită, respectiv canalizarea și rețeaua de apă.
Facem lucrurile în logica firească.
Domnul consilier Palașanu Mirel: În zilele de marți și sâmbătă se creează o
ambuscadă de mașini în spatele magazinului APOLO. Ar fi o soluție ca în luna
august când vin acasă cei care lucrează în străinătate, să dăm drumul la circulație
prin spate către Arta meștesugarilor ca să evităm aglomerația.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Circulația rutieră în municipiul Moinești se
desfășoară cu avizul Poliției Rutiere. Pentru toate problemele de trafic se cere avizul
Poliției Rutiere Moinești. Noi avem aprobat, vă amintesc, un plan de mobilitate
urbană, s-au făcut studii de trafic, idei avem cu toții dar, trebuie să le incadrăm în
aceste studii. Nu știu ce să spun, nu vreau să cad în eroare, dar ceea ce pot să vă
promit pentru că am sesizat și eu aglomerația de la sfârșit de săptămână și sper să
reușesc ca în zilele următoare să am o discuție cu domnul comandant al Poliției
Municipale ca să reluăm acele patrule comune, echipaje mixte formate din polițiști
locali și polițiști de la Poliția Municipală pentru a asigura fluența traficului în
intersecții în orele de vârf și în zilele cu circulație mai accentuată.
Domnul consilier Vandra Vasile: Despre iluminatul public pe strada
Atelierelor ce ne puteți spune?
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Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Există predat către noi de firma de
proiectare IPE București proiectul de reabilitare a iluminatului public în
municipiului Moinești. La acest proiect de reabilitare și extindere a iluminatului
public, așa cum a reieșit din studiile făcute de proiectant, costurile se ridică la
aproximativ 10 milioane de euro. În perioada următoare se va deschide linie de
finanțare specială pentru reabilitare iluminat public, analizăm acum și vă așteptăm
cu propuneri concrete pentru a vedea ce prioritizăm în cadrul acestui proiect având
în vedere că suma maximă admisă la finanțare este de 5 milioane de euro. Vom
depune acest proiect pe fonduri nerambursabile pentru a putea trage suma maximă
admisă, dar vor rămâne și zone neafectate de proiect și aici trebuie să stabilim: cât
mergem cu extindere ca să acoperim toate capetele de străzi care nu au iluminat și
cât pe reabilitare și pe producție de energie pentru că avem producție de energie
verde și va trebui să păstrăm că se punctează. Proiectele vor fi punctate și pentru
noutățile cu care vin: energie verde, consum, management energetic. Aștept
propuneri legate de acest proiect.
Domnul consilier Vandra Vasile: Referitor la lucrarea efectuată de OMV
Petrom în zona sondei dezafectate de pe strada Zorilor, au legat un stâlp, dar nu cred
că au finalizat-o.
Domnul Primar ing. Viorel Ilie: Nu este semnată recepția, am trimis
scrisoare direct la OMV Petrom București și poze cu situația acestei lucrări pe care
o consider o bătaie de joc. Am informat OMV Petrom, au spus că este executată
conform proiectului, doamna diriginte de șentier s-a arătat surprinsă de
nemulțumirea mea. Eu am trimis conducerii de la București ca să știe și ei ce s-a
făcut acolo. În loc să monteze o bordură prefabricată, au turnat bordură din beton,
de amețești când te uiți, au tencuit un zid, în loc să semene gazon au aruncat niște
bolovani că pământ nu se poate numi. Eu am transmis OMV Petrom București toate
informațiile și l-am sunat și pe domnul director. Eu sunt convins că lucrarea nu este
încheiată, dar atunci când ne vor chema la recepția lucrării, vom aplica prevederile
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele
măsuri pentru realizarea locuinţelor. Antreprenorul este o firmă din Satu Mare sau
din străinătate, iar lucrările sunt făcute la prețul cel mai mic cu cei care sunt dispuși
să execute această lucrare. Vom vedea rezultatele.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Vieru Valentin, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 19.08.2016, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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