CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 21.12.2017, 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
21.12.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1447/15.12.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Abăcioaie Sergiu-Dan și Vascan Ștefan Cezar.
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, 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 ordinare din 24.11.2017 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 24.11.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 24.11.2017, cu 17 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Deoarece domnul conslier
Abăcioaie Sergiu-Dan lipsește motivat din motive de sănătate, conform prevederilor
art. 47, alin. (3) din Legea administrației locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, se alege un preşedinte de şedinţă pentru ședința de astăzi.
Comisiile de specialitate au propus pe domnul consilier Nimerciag Ioan. Dacă aveţi
şi alte propuneri.
Nefiind alte propuneri şi ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate,
supun la vot Proiectul de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Moineşti pentru ședința ordinară din 21.12.2017,
cu propunerea Comisiilor de specialitate.
Se aprobă preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului
Moineşti, pentru ședința ordinară din 21.12.2017 domnul consilier Nimerciag Ioan,
cu 17 voturi pentru.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 24.11.2017.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului
Moineşti preliminată la data de 31.12.2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe
teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă precum și
pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată
din municipiul Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea
refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial în incendiu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
„Supraetajare Sală Festivități, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, municipiul Moinești”,
faza: proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. 3/GCP/2016,
proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unor imobile
situate în municipiul Moinești, strada T. Vladimirescu, nr. 151B, județul Bacău,
către Agenția Națională pentru Locuințe.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind închirierea directă a unui teren situat în
municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, zona Bazar, în favoarea S.C.
Aquila Faschion S.R.L.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre 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
10. Proiect de Hotărâre privind stingerea litigiului dintre S.C. Panimon S.A.
Onești și Consiliul Local al Municipiului Moinești, conform Deciziei Civile nr.
605/13.10.2015.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al
municipiului Moinești nr. 117 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Moineşti, personalul aparatului de lucru al Consiliului Local şi personalul din cadrul
serviciilor publice aflate în subordonarea acestora.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor pentru prestarea
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul
Moinești.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
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13. Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al
municipiului Moinești nr. 129 din 30.08.2017 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al Municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de
funcții ale Direcției de Asistență Socială Moinești, judetul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Infrastructură
socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în municipiul
Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea evenimentului „Ziua Națională a
Culturii Române”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi Proiectul de
Hotărâre privind repartiția locuinței sociale situată în municipiul Moinești, strada
Eremia Grigorescu, bl. D2, ap. 18, județul Bacău – Inițiator: Primarul municipiului
Moineşti, care a fost analizat in ședința comisiilor de specialitate și 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 repartiția locuinței sociale situată în municipiul Moinești, strada
Eremia Grigorescu, bl. D2, ap. 18, județul Bacău.
Supun la vot proiectul ordinii de zi completat al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 21.12.2017, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 1 a fost parcurs, se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian și Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerea Executivului de majorare a
veniturilor, secțiunea de funcționare - sume provenite din TVA cu suma de 266 mii
lei și majorarea cheltulielilor la capitolul Invățământ cu suma de 266 mii lei pentru
cheltuieli salariale și sume din Hotarâri judecătorești.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor municipiului Moineşti preliminată la data de 31.12.2017.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian -
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membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian și Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
municipiului Moineşti preliminată la data de 31.12.2017, cu 17 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
scutirii de la plata impozitului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la
exploatarea resurselor de apă precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a
bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian și Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor
de apă precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu
apă și apă uzată din municipiul Moinești, cu 17 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești,
distrusă parțial în incendiu.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian 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 Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerea .
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în
vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial în incendiu,
cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice „Supraetajare Sală Festivități, str. Vasile
Alecsandri, nr. 14, municipiul Moinești”, faza: proiect tehnic și a indicatorilor
tehnico-economici, proiect nr. 3/GCP/2016, proiectant S.C. GRUP CONSULT
PROIECT S.R.L. Moinești.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian 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 Botezatu Sorin - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice „Supraetajare Sală Festivități, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, municipiul
Moinești”, faza: proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.
3/GCP/2016, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinești, cu 17
voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind transmiterea în
folosință gratuită a unor imobile situate în municipiul Moinești, strada T.
Vladimirescu, nr. 151B, județul Bacău, către Agenția Națională pentru Locuințe.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Este o parte din clădirea hotel cu bază
de tratament. Domnul director al ANL București a vizitat locațiile propuse pentru
construirea blocurilor din cartierul Lucăcești care au ajuns la cota zero. Ieri am mers
la București și am depus solicitare pentru a fi inclus în lista de investiții 2018 acest
imobil – hotel cu bază de tratament, deasemenea am depus solicitare și la Ministerul
Sănătății în vederea obținerii avizului de unitate sanitară. Tot ieri au fost în vizită
reprezentanții Companiei Naționale de Investiții, au identificat locațiile pentru care
arau depuse cereri de finanțare, au fotografiat și vizualizat clădirile. Au mers la
ștrand și la viitorul centru sportiv, urmează să se deschidă o axă de finanțare și
pentru astfel de investiții. Totodată au vizitat și locația de la spital unde urmează să
se extindă, proiect aprobat în ședința trecută.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Aripa din hotel este pentru locuințe
ANL pentru toți solicitanții?
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Pentru cei care lucrează în sănătate fără
limită de vârstă. Celelalte locuințe ANL care se construiesc la Lucăcești pentru
tineri limita de vârstă este 35 de ani. Cele 52 locuințe ANL din Lucăcești vor fi gata
în luna octombrie 2019.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian -
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membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian și Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a
unor imobile situate în municipiul Moinești, strada T. Vladimirescu, nr. 151B,
județul Bacău, către Agenția Națională pentru Locuințe, cu 17 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind închirierea
directă a unui teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, zona
Bazar, în favoarea S.C. Aquila Faschion S.R.L.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian și Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind închirierea directă a unui teren situat
în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, zona Bazar, în favoarea S.C.
Aquila Faschion S.R.L., cu 17 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului
Moinești, situate în municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Este vorba de imobilul preluat de la
ALCOR unde s-a mutat Direcția de Asistență Socială Moinești, am depus proiect
pentru anvelopare la Agenția de Dezvoltare Regională N-E și se află în curs de
evaluare.
Domnul ing. Armeanu Mihai, șef Birou Proiecte: A trecut de prima fază,
cea mai dificilă.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Trebuie să facă parte din domeniul
public. Am eliberat aproape în totalitate clădirea de la Lucăcești unde a funcționat
Direcția de Asistență Socială, mai sunt două persoane cărora le-am găsit un
apartament și i-am dat destinația de locuință socială pe care îl repartizăm astăzi.
Pentru această clădire ne află în litigiu cu Consiliul Județean bacău, vom aștepta
Hotararea judecătorească. Ea va trebui demolată pentru că prezintă grad ridicat de
risc la seism.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
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secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian 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 Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre 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 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stingerea
litigiului dintre S.C. Panimon S.A. Onești și Consiliul Local al Municipiului
Moinești, conform Deciziei Civile nr. 605/13.10.2015.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian și Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stingerea litigiului dintre S.C.
Panimon S.A. Onești și Consiliul Local al Municipiului Moinești, conform Deciziei
Civile nr. 605/13.10.2015, cu 17 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 117 din 28.07.2017 privind
stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Moineşti, personalul aparatului de lucru al Consiliului
Local şi personalul din cadrul serviciilor publice aflate în subordonarea acestora.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Legea permite să faceți salarizarea
funcție de performanță?
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Pentru performanță se pot acorda premii
până la 5% dar care să nu depășească două salarii minime pe economie. Salariul de
bază nu poate depăși salariul domnului viceprimar.
Domnul consilier Sandu Teodor: La o societate cu profit este altceva. La o
unitate non profit așa cum este UAT se poate analiza, pot face față la solicitările
zilnice 200 salariați sau va trebui să lucreze cu 180 salariați.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Nu stă în puterea primarului, ci a șefilor
de servicii și birouri care se află în sală și pe care îi rog zilnic să monitorizeze
activitatea salariaților.
Domnul consilier Sandu Teodor: Atunci este vorba de un Regulament de
ordine interioară pe care toți salariații îl respectă, eu am pus problema din punct de
vedere economic și din punct de vedere sindical. Ca sindicalist mă voi opune
întotdeauna unor diminuări de coeficienți, dar din partea patronatului trebuie să facă
asta. Este foarte greu pentru că știm ce s-a întâmplat la Petrom. Este o muncă
fantastică când se pune problema reducerilor de cheltuieli la buget. Nu este ușor ca
să faci aceeași producție, același profit cu 1000 de salariați ca atunci când erau
10.000.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Nu este o diminuare a salariilor, este o
creștere de 5%. Nu putem acorda salarii preferențial.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian 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 nr. 215/2001.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian și Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului
Local al municipiului Moinești nr. 117 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor
de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti, personalul aparatului de lucru al Consiliului Local şi
personalul din cadrul serviciilor publice aflate în subordonarea acestora, cu 16
voturi pentru. Domnul consilier Sandu Teodor nu participă la vot, conform art. 46
din Legea nr. 215/2001.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
majorării tarifelor pentru prestarea serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate din municipiul Moinești.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
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Vreau să vă spun că am observat de atunci când am aprobat contractul de
delegare că nu are trecută reducerea de 50% pe mijloacele de transport pentru
elevi/studenți prevăzută de Legea nr. 1/2009 care aprobă Regulamentul de
organizare și funcționare a unităților școlare. Am aflat că acordă 20% reducere la
abonamente, dar sunt elevi spre exemplu de la Școala „Alexandru Sever” care vin
odată pe lună în oraș și pe baza carnetului de elev poate să beneficieze de această
reducere.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Desigur, vom rezolva și această
problemă.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian 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 Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor pentru
prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din
municipiul Moinești, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 129 din 30.08.2017 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Moineşti în
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian 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, cu unanimitate de voturi, pe doamna
consilier Tincu Liliana Angela membru în Consiliul de administrație la Colegiul
Tehnic „Grigore Cobălcescu”.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian și Botezatu Sorin - 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, cu unanimitate de voturi, pe domnul
consilier Purcaru Ionel membru în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic
„Grigore Cobălcescu”.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.

16

Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului
Local al municipiului Moinești nr. 129 din 30.08.2017 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Moineşti în Consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Moinești,
judetul Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian 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 Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului
de funcții ale Direcției de Asistență Socială Moinești, judetul Bacău, cu 17 voturi
pentru.
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Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
proiectului ”Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu
dizabilități” în municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian 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 Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Infrastructură
socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în municipiul Moinești,
județul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
evenimentului „Ziua Națională a Culturii Române”.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
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.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian 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 Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea evenimentului „Ziua
Națională a Culturii Române”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartiția
locuinței sociale situată în municipiul Moinești, strada Eremia Grigorescu, bl. D2,
ap. 18, județul Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
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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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian și Darie Constantin-Olivian 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 Botezatu Sorin - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartiția locuinței sociale situată în
municipiul Moinești, strada Eremia Grigorescu, bl. D2, ap. 18, județul Bacău, cu 17
voturi pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Vreau să vă informez despre situația
creată fără precedent în țară și în județul Bacău, nu numai în municipiul Moinești.
Marți am participat la Adunarea Generală ADIS Bacău dar nu a avut cvorum și nu
s-au putut lua hotarâri. Cu toate acestea au trimis modele de hotarâri pe care să le
aprobăm pentru încheierea contractului cu noul operator al stațiilor de sortare din
județ. După trei ani de judecată a câștigat tot ECO SUD care de fapt a câștigat
licitația de la început, dar cei de la ADIS au considerat că prețul este prea mic. Eu
cred că este ceva neobișnuit să refuzi pe cel care oferă prețul cel mai mic. După trei
ani instanțele de judecată au hotarât pe ECO SUD câștigătoarea licitației, așa cum a
fost de la început, vina aparține aparatului de lucru al ADIS Bacău care de fapt sunt
și reprezentanții noștri, ai UAT-urilor. Am ajuns în situația in care SC Romprest
Service SA a sistat activitatea la Moinești pentru că tot acest aparat de lucru nu a
văzut nimic nici la trei luni, nici la șase luni. Dacă depășim 30 de zile de la data
scadenței unei facturi, suntem atenționați, dar acest aparat de lucru nu a făcut acest
lucru nici nouă, nici celorlalte localități aflate în aceeași situație ca noi. Directorul
ADIS, cel plătit de noi apare la postul Realitatea, unde a afirmat că acest proiect va
fi pierdut dacă municipiul Moinești nu achită 21 miliarde lei vechi, orașul
Dărmănești 15 miliarde lei vechi, niște sume exorbitante, dar nu ia în calcul că în 20
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de luni am achitat aproape 14 milirde lei și cu 21 miliarde înseamnă 35 miliarde lei,
împărțit la numărul populației, calculați cât trebuie să plătească cetățeanul după
calculul lor. Am susținut și susțin că nu am majorat taxa de salubritate pentru că noi
am funcționat cu 7 lei/persoană/lună la bloc și 6 lei/persoană/lună la case și acum
suntem chemați în judecată. Am deschis și noi acțiune la instanța de judecată pentru
a anula acele notificări pe care ni le-a trimis ADIS-ul cu datoria pe care consideră că
o avem, azi ne-au trimis o plângere prelabilă pentru suma de 21 miliarde lei vechi.
Vom răspunde plângerii, dacă ne vor acționa în judecată vom spune că nu putem
achita servicii pentru persaone cărora nu le-a fost prestart acest serviciu. Și Legea
serviciilor publice nr. 101/2006 prevede că nu trebuie să plătească cel căruia nu i s-a
prestat serviciul respective. Mai mult, la recensământul din 2010 peste 4.000 de
persoane recenzate cu documente lipsesc peste 12 luni din localitate, sunt plecate pe
o perioadă îndelungată. Vom demonstra instanței de judecată că aceste persoane nu
au cum să plătească taxa. Ieri am fost la Autoritatea Națională pentru Protecția
Mediului, am purtat discuții cu președintele acestei instituții care este si secretar de
stat, mi-a spus că va face demersuri, dar trimite tot către Consiliul Județean și ADIS
Bacău. Am făcut propuneri pentru a dovedi că dorim să funcționeze acest proiect și
nu vrem excluderea noastră așa cum se cere excluderea orașului Dărmănești. Avem
în proprietate Stația de sortare care va fi predată operatorului ECO SUD
câștigătoarea licitației. Le-am spus că mă voi ține de cuvânt și ceea ce am promis în
AGA ADIS și în Consiliul Local voi duce la îndeplinire. Adică virarea sumei
aprobate în Consiliul local către ADIS, punerea în dezbatere publică a taxei speciale
de salubritate pe anul 2018, conform politicii tarifare aprobate în anul 2010 urmare
a creșterii salariului minim pe economie, a celorlalte cheltuieli de funcționare. Am
înaintat adresă către ADIS Bacău, Ministerului Mediului care ne spun că nu ajung la
o înțelegere cu oparatorul. Pentru suma restantă de 21 miliarde lei vechi, va hotarî
instanța de judecată. Astăzi am fost la Instituția Prefectului pentru că la ora 15,00 a
convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență urmare a Hotarârii
Comitetului Local pentru Situații de Urgență de săptămâna trecută când am solicitat
prelungirea stării de alertă, atât noi cât și orașul Dărmănești și comuna Secuieni.
Fiind vorba de mai multe localități din județ, Prefectul a solicitat Ministerului de
Interne avizul pentru declararea stării de alertă pe județul Bacău. Am avut stare de
alertă, dar cu utilajele și salariații din cadrul Direcției Utilități Publice, Serviciului
Administrarea Domeniului Public și Privat și beneficiari ai venitului minim
garantat, am procedat la colectarea și transportul gunoiului. Și astăzi suntem în
aceeași situație, a venit Garda de Mediu care de două, trei ori pe săptămână vine la
Moinești, a încheiat proces-verbal cu 15.000 lei amendă primarului și primăriei
pentru că am procedat la colectarea gunoiului. Am făcut obiecțiuni la acest procesverbal pe care nu l-am semnat având în vedere atribuțiile mele privind salubrizarea
orașului prevăzute în Legea administrației locale nr. 215/2001. Voi contesta acest
proces-verbal la instanța de judecată. Dar faptul că de 2-3 ori pe săptămână ne
vizitează ridică un semn de întrebare, de ce nu se duce și la celelalte localități din
județ cărora nu le este sistat serviciul, dar au datorii către ADIS? Probabil și-au luat
angajamentul că după sărbătorile de iarnă, în lunile ianuarie și februarie când se
produce o creștere a veniturilor la bugetul local din incasările taxelor și impozitelor
datorită acelei reduceri de 10%, vor plăti această datorie. Nu doresc și cred că și
dumneavoastră nu doriți să ieșim din această asociație sau să nu ni se presteze acest
serviciu mai ales că va începe colectarea selectivă. Am dovedit că vrem acest lucru.
Am promovat proiectul de hotarâre pentru taxa special de salubritate pe anul 2018,
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am ajutat la încheierea a peste 75% din contracte cu agenții economici din Moinești.
Așa cum se spunea în ședința comisiilor, acest lucru implică și atitudinea civică
pentru că s-a sesizat in această perioadă o mai mare dezordine în jurul containerelor.
Am ridicat pe DN și în cartiere containerele pentru că aici vor fi amplasate pubele
pentru deșeuri reciclabile. Fiecare cetățean la casă are o pubelă pentru gunoiul
menajer și odată pe săptămână va trece mașina și-l va colecta. Dar cetățenii
depozitează în continuare gunoi pe platforme, dar în cantitate mai mica. Am
observant o diminuare a cantității de deșeuri la intrările în oraș unde am asigurat
pază pentru a nu se mai depune cetățeni din alte localități gunoi în acele containere.
Mai trebuie să lucrăm în cartiere, de aceea vă rog să transmiteți cetățenilor că nu
este vina primarului și nici a Consiliului local, ci o asociație care nu și-a făcut
datoria, poate și noi am aprobat prea ușor în 2010. Am crezut că va fi un proiect
viabil pe care l-a finanțat Uniunea Europeană și am sperat că această activitate va fi
îmbunătățită. Noi aveam acest serviciu functional, am sperat că va fi mai bine.
Domnul consilier Balan Vasile: Orice contract poate fi reziliat, poate fi
denunțat.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Dacă solicităm ieșirea din acest
contract vom fi buni de plată pentru tot ce s-a investit în Moinești prin acest proiect.
Domnul consilier Balan Vasile: Înseamnă că acest contract nu a fost
încheiat în beneficiul ambelor părți, a fost unilateral, oparatorul face legea.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: La acea dată am considerat că va fi o
îmbunătățire a serviciului, poate că este și vina noastră dar și a celor din ADIS.
Susțin în continuare că a pornit de la acel Studiu de fezabilitate întocmit de un
consultant care la vremea respectivă a făcut o previziune și noi am aprobat acest
studiu. Am dat exemplul unui bloc cu 10 etaje pentru care se întocmește un studiu
de fezabilitate și proiectantul la etajul doi nu prevede fier beton, credeți că poate fi
construit? Nu, se întocmește o notă împreună cu proiectantul, dirigintele de șantier,
executantul ca să se prevadă și acest material. Noi suntem cam în această situație,
am cerut să solicite Ministerul Fondurilor Europene reducerea numărului populației
așa cum este de fapt în țară, reducerea cantității de deșeuri pentru că nu suntem la o
realitate de 0,84 kg/persoană așa cum au țările dezvoltate. La o familiei cu 7-8 copii
se generează 8 kg deșeuri/zi? Am solicitat în scris și au trimis și dumnealor mai
departe.
Domnul consilier Palașanu Mirel: ADIS Bacău trebuie să ne protejeze,
dacă nu, să-l excludem.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Să presupunem că în această seară se
declară stare de alertă cum de altfel am mai avut, dar nu ne-a ajutat cu nimic. Am
mers la alți agenți economici care desfășoară astfel de activitate, dar nu au licență de
exploatare pe aceste localități și au refuzat și sub amenințarea unor instituții
deconcentrate. Singurul licențiat pe această zonă este SC Romprest Service SA. Am
spus Prefectului că dacă se întrunește Comitetul Județean pentru Situații de Urgență,
să impună acestui operator să colecteze deșeurile pentru că cere 110 lei/mc, ori noi
în stația de sortare avem aprox. 2.000 mc deșeuri. Nu putem să plătim această sumă
deoarece SC Romprest Service SA primește 317 lei/tonă, iar acum vrea 532
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lei/tonă. Ne-au transmis că deblochează situația dacă eu ca primar mă angajez să
plătesc 9,97 lei/persoană/lună taxa pentru 22.000 locuitori. Ați semna asemenea
angajament? Pe data de 5 ianuarie vom convoca ședință extraordinară pentru
proiectul de hotarâre privind taxa specială de salubritate pe anul 2018. Apoi va
trebui să luăm în discuție contractul de delegare prin concesionare a gestiunii
serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău în care este cuprinsă
și stația noastră de sortare. Nimeni nu va vrea să o preia cu 2.000 mc deșeuri. Cred
că împreună trebuie să mergem la Consiliul Județean, ADIS și Prefectură ca să
susținem rezolvarea situației.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Aș dori să vă amintesc că a murit un
mare om, Regele Mihai I, o personalitate de mare clasă, inegalabilă. Cu bunăvoința
domnului primar propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria sa.
Se păstrează un moment de reculegere în memoria Regelui Mihai I al
României.
Domnul consilier Ilie Vasile: Vreau să vă spun că problema gunoaielor este
o problemă națională. Cei care conduc țara nu văd ceea ce trebuie, ne pleacă tinerii
din țară, în toate localitățile se micșorează numărul populației, întrebați un preot
câte îmormântări are pe an și câte botezuri. Trebuie făcută sesizare la Guvern ca să
se plătească la cantitate. Să se rezolve la nivel național, dar eu știu că există o mafie
a gunoiului în toată lumea care este foarte greu de înlăturat. Cei care conduc
România trebuie să ia măsuri.
O altă problemă pe care vreau să o ridic este că la sensul giratoriu trebuie o
balustradă. Au fost mașini care s-au răsturnat.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Vreau să vă prezint programul zilei de
27 decembrie. La ora 14,00 concertează copii pe scena din Parcul Băi, după care la
ora 15,00 va fi parada datinilor strămoșești. Se pleacă din zona ceasului către scenă
unde vor da o reprezentație. Vă invit și pe dumneavoastră să faceți parte din staful
oficial. Din 4 ianuarie debutăm cu rularea filmelor la cinematograful din Centrul
Cultural Lira, la ora 18,00 va rula primul film. Vom avea program săptămânal
lunea, marțea și vinerea de la ora 18,00, duminica matineu la ora 11,00 pentru copii
și dupăamiaza de la ora 16,00 la ora 18,00 pentru adulți. Biletul costă 15 lei pentru
adulți și 10 lei pentru elevi, se adaugă 1 leu pentru ochelari dacă filmul este 2D.
Fiind ultima ședință din an, în numele primăriei, al meu personal vă
mulțumesc pentru tot ceea ce am realizat în acest an, dumneavoastră și consilierilor
locali și vă urez multă sănătate, fericire și un călduros „La mulți ani!”.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa ordinară din 21.12.2017, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
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