CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 24.02.2017, 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
24.02.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 190/17.02.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Pascalini Nini Alexandru și Vandra Vasile.
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 Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă doamna ec.
Găman Oana – director economic și doamna ec. Belciu Lăcrămioara – șef Serviciu
Resurse Umane.
La ședință participă domnul senator ing. Viorel Ilie.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 27.01.2017 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 27.01.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 27.01.2017, cu 16 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Nimerciag Ioan – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a conduce
lucrările ședinței.
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 27.01.2017.
2. Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a
municipiului Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
”Reabilitare și modernizare corp cantină Liceul Spiru Haret Moinești” – faza:

2

D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.18A/GCP/2013 - actualizat
2017, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinesti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
”Reabilitare și modernizare corp cămin Liceul Spiru Haret Moinești” – faza:
D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.18B/GCP/2013 - actualizat
2017, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinesti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
”Consolidare, Reabilitare, Modernizare și Dotare cu Echipamente didactice și
Echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII Moinești” –
faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.15/GCP/2014 actualizat 2017, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinesti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
”Reabilitare strada Dezbenzinării, municipiul Moinești, județul Bacău” – faza:
D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.107/2015, proiectant S.C.
ADRAL PROIECT S.R.L. Iași.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 62 din 19.05.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 133 din 26.10.2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind adoptarea la nivelul Unității Administrativ
Teritoriale municipiul Moinești a ”Programului local de acțiune privind prevenirea
și combaterea marginalizării sociale”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru
refacerea unei locuințe din municipiul Moinești distrusă parțial în incendiu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în
tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de alimente si
medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până la 700
lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și
veteranilor de război.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local Moinești nr. 93/19.08.2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea ordinii de
prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite prin
ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuințe destinată închirierii,
aflată în domeniul privat al municipiului Moinești, situată în strada G-ral Eremia
Grigorescu, bl. D2, ap. 18, județul Bacău.
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Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr. 2 la
Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem
integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
”Extindere spații spitalizare – Spitalul Municipal de Urgență Moinești” – faza:
Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.1/CGE/2017,
proiectant S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moinesti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
18. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren situat în municipiul
Moinești, strada Tudor Vladimirescu – zona Bazar, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
19. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren situat în municipiul
Moinești, strada 1 Mai, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
20. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local Moinești nr. 117/22.09.2015.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
21. Diverse:
* Adresa nr. 35/09.02.2017 a S.C. Forest Neculai S.R.L. Moinești prin
Lichidator Judiciar Total Expert IPURL Tg. Ocna;
* Adresa nr. 1162/14.02.2016 a ACR București privind clădirea C1 situată pe
strada Plopilor, nr. 2.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi două proiecte
de hotarâre urgente și anume:
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a unor
evenimente culturale.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren
aparținând domeniului privat al municipiul Moinești, în favoarea S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A. Mediaș.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
care au fost analizate in ședița comisiilor de specialitate și avizate favorabil de către
acestea.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Ordinea de zi suplimentară să fie
anunțată măcar cu o zi înainte, eu azi am văzut-o.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Dacă vă uitați la numărul de
înregistrare a solicitării S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș și a celei din Rosh
Pinna veți vedea că sunt datate după ce noi am notificat Consiliul local. Ar fi
însemnat să amânăm cu o lună aprobarea concesionării care înseamnă venit la
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bugetul local. Evenimentul la care participă delegația din orașul înfrățit Rosh Pinna
trebuie pregătit deoarece va avea loc în perioada 2-9 aprilie.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Era postată ieri
dupăamiază. Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 16 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a celor două
proiecte de hotarâre.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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 completată a şedinţei ordinare din 24.02.2017, cu 16
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 constituirea
Comisiei locale de ordine publică a municipiului Moinești.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
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procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre și propun, cu unanimitate de voturi, pe domnul
consilier Purcaru Ionel să fie membru al Comisiei locale de ordine publică a
municipiului Moinești.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea Comisiei de urbanism.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei locale de
ordine publică a municipiului Moinești, cu 16 voturi pentru.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice ”Reabilitare și modernizare corp cantină Liceul
Spiru Haret Moinești” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect
nr.18A/GCP/2013 - actualizat 2017, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT
S.R.L. Moinesti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice ”Reabilitare și modernizare corp cantină Liceul Spiru Haret Moinești” –
faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.18A/GCP/2013 actualizat 2017, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinesti, cu
16 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice ”Reabilitare și modernizare corp cămin Liceul
Spiru Haret Moinești” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect
nr.18B/GCP/2013 - actualizat 2017, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT
S.R.L. Moinesti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice ”Reabilitare și modernizare corp cămin Liceul Spiru Haret Moinești” –
faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.18B/GCP/2013 actualizat 2017, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT S.R.L. Moinesti, cu
16 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice ”Consolidare, Reabilitare, Modernizare și
Dotare cu Echipamente didactice și Echipamente IT a Școlii Generale Ștefan
Luchian cu clasele I-VIII Moinești” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnicoeconomici, proiect nr.15/GCP/2014 - actualizat 2017, proiectant S.C. GRUP
CONSULT PROIECT S.R.L. Moinesti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice ”Consolidare, Reabilitare, Modernizare și Dotare cu Echipamente
didactice și Echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII
Moinești” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect
nr.15/GCP/2014 - actualizat 2017, proiectant S.C. GRUP CONSULT PROIECT
S.R.L. Moinesti, cu 16 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice ”Reabilitare strada Dezbenzinării, municipiul
Moinești, județul Bacău” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici,
proiect nr.107/2015, proiectant S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Iași.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Proiectul pentru strada Ștefan
Luchian?
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: A fost aprobat anul trecut și îl vom
depune împreună cu aceste proiecte la M.D.R.A.P. pentru obținerea finanțării.
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 Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu Silviu-
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Gheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice ”Reabilitare strada Dezbenzinării, municipiul Moinești, județul Bacău” –
faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.107/2015, proiectant
S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Iași, cu 16 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 19.05.2016 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru
anul 2017.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
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procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 62 din 19.05.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău pentru anul 2017, cu 16
voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea și
completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 133 din
26.10.2016.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 133 din 26.10.2016, cu 16 voturi
pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind adoptarea la
nivelul Unității Administrativ Teritoriale municipiul Moinești a ”Programului local
de acțiune privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale”.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind adoptarea la nivelul Unității
Administrativ Teritoriale municipiul Moinești a ”Programului local de acțiune
privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale”, cu 16 voturi pentru.
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Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgență pentru refacerea unei locuințe din municipiul Moinești distrusă
parțial în incendiu.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență
pentru refacerea unei locuințe din municipiul Moinești distrusă parțial în incendiu,
cu 16 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea
achizitionării de alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu
venituri de până la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu
realizează alte venituri și veteranilor de război.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material
constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de
alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până
la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte
venituri și veteranilor de război, cu 16 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea și
completarea Hotarârii Consiliului Local Moinești nr. 93/19.08.2016.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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
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Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local Moinești nr. 93/19.08.2016, cu 16 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
Listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru
repartizarea locuinţelor construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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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Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Listei privind stabilirea
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor
construite prin ANL în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unei locuințe destinată închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului
Moinești, situată în strada G-ral Eremia Grigorescu, bl. D2, ap. 18, județul Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei 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
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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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unei locuințe destinată
închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului Moinești, situată în strada G-ral
Eremia Grigorescu, bl. D2, ap. 18, județul Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a
proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: În luna decembrie am înaintat o
scrisoare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare- ADIS Bacău
prin care le-am făcut cunoscut faptul că nu voi promova nici un proiect de hotarâre
privind Documentul de poziție până când nu vom avea o discuție în Consiliul
Director pentru a exprima poziția municipiului Moinești. La fel a procedat și orașul
Dărmănești. Marți la ora 11,30 am fost convocați în cabinetul domnului Președinte
al Consiliului Județean Bacău, întâlnire la care a participat și Consiliul Director al
ADIS Bacău unde s-au discutat mai multe punte. Cu unele dintre punctele propuse
de noi au fost și dumnealor de acord. Pentru că de la începutul activității SC
Romprest Service SA gunoiul nu a fost colectat selectiv, la sfârșitul anului trecut a
fost calculată o sumă de aprox. 1 miliard lei pentru diferența de deșeuri nereciclate.
Această problemă o au toate localitățile județ, chiar și din țară. Am discutat acest
aspect și cu ocazia vizitei pe care am efectuat-o împreună cu primarii orașelor
Dărmănești, Slănic Moldova și Tg. Ocna la Ministrul Mediului, problemă pe care au
luat-o deja în discuție la Minister și sperăm să o rezolve. Am propus ADIS Bacău să
punem în funcțiune stația de sortare pe care o avem în proprietate construită prin
proiectul PHARE care a funcționat până în luna mai anul trecut când a început
activitatea operatorul regional. Această stație ar fi trebuit să fie dată în administrare
noului operator desemnat prin licitație pentru a lua în administrare stațiile de
transfer din județ cât și stațiile de sortare nou construite. După această discuție s-a
stabilit ca de la 1 martie să înceapă distribuirea pubelelor pentru colectare selectivă
a deșeurilor și ne-am luat angajamentul de a asigura personal pentru desfășurarea
activității în stație. Un alt punct discutat a fost referitor la contractele ce urmează și
care trebuiau încheiate până la această dată între operatorul regional și agenții
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economici. După cum știți a fost supus dezbaterii Consiliului local contractul de
prestări servicii între SC Romprest Service SA și agenții economice pe care l-am
respins întrucât se impunea cantitatea minimă de 0,5 mc deșeuri. Am propus ca
operatorul regional să încheie aceste contract în urma unor negocieri cu agenții
economii în baza măsurătorilor care se vor desfășura în primele luni de activitate.
Vor plăti atât cât se colectează. Au fost de acord și cu acest punct și începând cu
data de 1 martie un reprezentat ADIS împreună cu un funcționar din primărie din
cadrul Compartimenului Mediu și un reprezentat SC Romprest Service SA, vor
merge la agenții economici pentru a încheia aceste contracte. În prezent nici
jumătate nu sunt încheiate. Mai mult, acele deșeuri provenite de la agenții
economici se regăsesc în pubela publică și se plătesc ca deșeuri colectate de la
populație, ceea ce înseamnă încărcarea facturii pe care ADIS o plătește cu banii
încasați de la UAT-uri. Un alt punct discutat a fost Actul adițional nr. 2 la
Documentul de poziție supus azi spre aprobare. Nu am fost de acord pentru că la
articolul 2 prevede ca UAT-urile membre ADIS să colecteze taxa specială de
salubrizare conform politicii tarifare aprobată în 2010 și 2013. Odată aprobat acest
document ar anula prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 4/27.01.2017 prin
care s-a aprobat taxa specială de salubritate. Am refuzat noi și orașul Dărmănești. În
orașul Dărmănești din 16 ianuarie nu se mai prestează activitatea de colectare a
deșeurilor. Astăzi am avut o altă discuție pentru că operatorul regional refuză să
plătească taxa de acces în oraș a mașinilor din dotare mai mari de 3,5 tone. Ne-au
anunțat că nu vor mai colecta gunoiul dacă nu le permitem accesul gratuit. Le-am
răspuns atât operatorului cât și ADIS Bacău că este o Hotarâre a Consiliului Local
care impune ca toate utilajele care intră în municipiul Moinești să plătească această
taxă. Dacă vor întrerupe activitatea și nu vor ridica gunoiul voi fi nevoit să-i
sancționez conform prevederilor Legii serviciilor publice. Tot în acest Document de
poziție este prevăzut ca orașele Comănești, Buhuși, Tg. Ocna, Slănic Moldova și
comuna Helegiu să vireze în bugetul ADIS diferența de preț dintre tariful pe care îl
plătesc operatorului și tariful stabilit pentru operatorul regional. Aceste UAT-uri au
alt operator care prestează activitatea de colectare a deșeurilor. Am întrebat ce taxă
de salubritate percep de la populație și am aflat că municipiul Bacău percepe 6 lei,
orașul Comănești 6 lei. Le-am spus că atât timp cât ei mențin acest nivel al taxei,
nici noi nu vom mări cuantumul taxei stabilit la 7,5 lei pentru locuințe colective,
respectiv 6 lei pentru locuințele individuale. Am promovat acest Proiect de Hotarâre
pentru că solicitarea a fost adresată și Consiliului local și legea mă obligă, dar nu
sunt de acord cu el.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Balan Vasile: Care este poziția operatorului SC Romprest
service SA vis-a-vis de hotarârea noastră privind cuantumul taxei de salubritate?
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Împreună cu ADIS au contestat
Hotărârea la Instituția Prefectului după ce am avut această întâlnire la Consiliul
Județean Bacău pe motiv că nu respectăm prevederile Documentului de poziție
aprobat în 2010 și 2013. Tot în contractul de delegare este prevăzut că tariful poate
fi ajustat la solicitarea operatorului dar nu înainte de împlinirea unui an de
activitate. În municipiul Moinești anul de activitate al acestui operator se încheie în
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luna mai și nu are dreptul să solicite majorarea. Am aprobat tariful de 162,93 lei/t și
nu 266,4 lei/t cum este prevăzut în politica tarifară. Acest tarif trebuie achitat de
ADIS către SC Romprest Service SA ca urmare a ofertei făcute la licitație. Ei
trebuie să respecte acest tarif până se încheie anul de activitate.
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 nu
avizează proiectul de hotărâre, votând cu 5 voturi împotrivă.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei 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 nu
avizează proiectul de hotărâre, votând cu 5 voturi împotrivă.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 nu
avizează proiectul de hotărâre, votând cu 6 voturi împotrivă.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se respinge Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare a clubului sportiv de drept public ”Club Sportiv
Municipal Moinești”, cu 16 voturi împotrivă.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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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, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei anuale la
patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, cu 16 voturi
pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice ”Extindere spații spitalizare – Spitalul Municipal
de Urgență Moinești” – faza: Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici, proiect nr.1/CGE/2017, proiectant S.C. CONSULTING GRUP EXPERT
S.R.L. Moinesti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Dau cuvântul domnului senator ing. Ilie Viorel.
Domnul senator ing. Ilie Viorel: Bună ziua dragi colegi, nu vă vorbesc în
calitate de senator ci în calitate de cetățean al municipiului Moinești și de fost
primar al municipiului Moinești. Atunci când am depus demisia din funcția de
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primar am promis în fața dumneavoastră, a Consiliului local, colegilor din primărie
cât și cetățenilor, că proiectele prioritare ale municipiului Moinești vor merge mai
departe. Când spun proiecte prioritare mă refer la cele cuprinse în Strategia de
dezvoltare locală a municipiului Moinești, document aprobat de Consiliul local
care, pentru mine și cred că pentru toată lumea, este documentul de bază pentru
dezvoltarea municipiului Moinești. Urmărind această strategie veți constata că mare
parte din proiecte au fost finalizate. Dar sunt câteva care din diverse motive nu am
reușit să fie finalizate. Unul dintre acestea și cred eu foarte important este proiectul
”Municipiul Moinești – Stațiune Turistică” cu ceea ce derivă din acest titlu pe care
l-am primit săptămâna trecută prin Hotarâre de Guvern. Astăzi, mai mult decât ceea
ce a fost trebuie să avem în vedere dezvoltarea municipiului Moinești bazându-ne
pe acest titlu pe care l-am obținut după ani de eforturi. Cred că toate forțele din
municipiul Moinești conștiente de importanța și de direcția pe care a luat-o acest
municipiu în ultimii ani, trebuie să fie parte din echipa care va implementa acele
proiecte ce nu au fost finalizate. Mă refer la Baza de tratament și la hotel și la
celelalte spații de cazare și spații care pot fi puse la dispoziție cu diverse destinații
în cadrul acestui complex. Am avut discuții cu Spitalul Moinești căruia i-am oferit,
la momentul respectiv în calitate de primar, aceste spații și le-am cerut ca prin
managementul pe care îl au să fie parte din municipiul Moinești și să nu mai trateze
această entitate separat de municipiul Moinești. Prin această hotarâre de astăzi cred
că se confirmă politica de stat în stat: spitalul și restul. Nu cred că este corectă
această abordare, spitalul este în subordinea Consiliului local, este parte din
activitatea zilnică a municipiului Moinești. Revin și spun că am oferit spații acolo
suficiente cât să elimine disfuncționalitățile care există acum în spital pe fluxurile și
cerințele în urma raportului Direcției de Sănătate Publică și s-a simulat acest lucru.
Doresc în continuare ca acea bază de tratament și centru de recuperare să
funcționeze în acele imobile și am dat concret posibilitatea ca tot ceea ce înseamnă
bază de tratament și centrele de recuperare din cadrul Spitalului să fie mutate în
această locație. Cred în continuare că acest proiect va rămâne important pentru
municipiul Moinești, dacă nu mai este important, vă rog să-mi comunicați, ca
eforturile mele în acest sens să le limitez și să le dedic altor proiecteprincipale din
municipiul Moinești. Vă rog, fără a da alte detalii de dezvoltare a municipiului
Moinești, decât cea aprobată în strategie, să vă gândiți dacă această strategie mai
este de actualitate, dacă proiectele sunt sustenabile pentru municipiul Moinești și să
votați în consecință acest proiect.
Doamna ec. Găman Oana, director economic Spitalul Municipal de
Urgență Moinești: Acest Studiu de fezabilitate este întocmit pentru ca spațiile
necesare conform noilor norme pentru spitalizarea de zi în cadrul spitalului, nu pot
fi amplasate în alt spații. De asemenea, pentru secțiile existente în spital: interne,
chirurgie, spațiile trbuie mărite pentru a respecta prevederile legale. Această
construcție care este alipită spitalului deservește strict activitatea din spital, nu are
legătură cu alte compartimente care pot fi asimilate bazei de tratament, proiect pe
care l-ar susține Consiliul local sau cei din administrația teritorială. Acest lucru se
poate verifica. Spațiul pe care noi îl propunem este strict pentru spitalizarea de zi
care trebuie amplasată în spital. Cu acest Studiu de fezabilitate vom face
demersurile necesare astfel încât să obținem și finanțarea acestei construcții. El a
fost întocmit din veniturile proprii ale Spitalului pentru a vedea ce oportunități de
finanțare avem.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Sursele de
finanțare ale acestui proiect vor fi din fonduri proprii sau vor afecta bugetul local?
Doamna ec. Găman Oana, director economic Spitalul Municipal de
Urgență Moinești: Avem mai multe oportunități de finanațare. Dacă mergem la
Ministerul Sănătății vor fi 90% fonduri de la minister și 10% din bugetul local.
Dacă vom avea finanțare de la Compania Națională de Investiții atunci 98% de la ei
și 2% beneficiarul. Această cofinanțare este pentru toate proiectele, bugetul local va
fi degrevat dacă se obține finanțare majoritară.
Domnul senator ing. Ilie Viorel: Fac o precizare, întrucât mă simt nevoit să
amintesc câteva lucruri. Din anul 2008 și până în anul 2017 ca primar al
municipiului Moinești am susținut și am luptat pentru toate proiectele implementat
la Spital, am considerat sănătatea o prioritate a municipiului Moinești. Amintesc în
anul 2009 de primul Ambulatoriu integrat implementat într-un spital din România
din fonduri POR a cărui manager de proiect am fost, au urmat celelalte investiții
majore în cadrul spitalului. Am făcut un calcul peste 100 miliarde lei vechi în acea
perioadă. Susțin în continuare proiectele de sănătate cum la fel ne vom dedica celor
pentru educație care au rămas restante în municipiul Moinești, cred că a încerca să
găsești fonduri pentru acest obiectiv când ai posibilitatea unor spații cu costuri
minime să le dai destinație pentru nevoia spitalului în detrimentul celorlalte
investiții majore și aici amintesc de discuțiile mele în calitate de senator cu
Ministerul Sănătății pe care le-am avut săptămâna trecută și săptămâna aceasta prin
care am solicitat parteneriat pentru realizarea Bazei de tratament și a complexului
balnear pe care îl dorim să-l realizăm la Moinești pe sistemul celui pe care
Ministerul Sănătății îl are la Slănic Moldova. Vă spun că între cele două proiecte,
Ministerul va alege și mi se pare corect și normal să luptăm pe două fronturi. Corect
ar fi trebuit să stăm la masă și să discutăm, nu să venim astăzi în Consiliul local cu
acest proiect de hotarâre. Așa cum de fiecare dată am răspuns tuturor solicitărilor,
ziua și chiar pe înserat, este la modă acest cuvânt, pe înserat punând pavele în curtea
spitalului eu și constructorul, consider că era de bun simț să fiu consultat pentru
acest proiect.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: În expunerea
domnului senator se propune o oportunitate a acestui proiect.
Doamna ec. Găman Oana, director economic Spitalul Municipal de
Urgență Moinești: Studiul de fezabilitate a fost întocmit pentru a găsi aceste
oportunități de finanțare. Am spus că baza de tratament nu are legătură cu secțiile și
compartimentele care sunt cuprinse în acest proiect. Este întocmit pentru
respectarea Ordinului nr. 1096/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului
nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare. În
acest sens spitalul trebuie să cuprindă secții în legătură cu laboratorul, ambulatoriul.
Nu se poate face altfe, în prezent în spital nu există aceste spați. Spitalizarea de zi
are 20 de paturi care va fi pe două nivele, pentru aceste 20 de paturi trebuie să fi
sală de tratament, sală de mese, sunt foarte multe spații ce nu pot fi amplasate decât
strict în legătură cu laboratorul și ambulatoriul din spital. Pentru aceasta a fost
întocmit acest Studiu de fezabilitate.
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Domnul consilier Ilie Vasile: Consider că sunt niște probleme tehnice, nu
sunt valori atât de mari, am făcut atâtea proiecte pentru spital consider că nu ne
împiedică să facem hotelul și baza de tratament. Eu sunt de acord să se facă ca
lucrurile să meargă bine, iar noi să demarăm proiectul cu hotelul și sunt sigur că se
vor rezolva amândouă. Sunt pentru acest proiect și pentru celălalt și cred că
amândouă rezolvă niște probleme ale municipiului nostru.
Domnul consilier Balan Vasile: În documentația tehnică sunt propuse două
variante de amplasare a spațiilor.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: S-a optat pentru
a doua propunere.
Domnul consilier Balan Vasile: Toată lumea este de acord că acest proiect
trebuie realizat, dar sunt două propuneri de amplasare.
Domnul senator ing. Ilie Viorel: Eu am propus ca o parte din activitatea
balneo și de recuperare care se desfășoară acum în spilal să fie mutată lângă ceea ce
vom construi noi și astfel se eliberează spații din spital pentru a crea spitalizarea de
zi, secția de pediatrie și toate celelalte. Spitalul a venit cu acest Studiu de
fezabilitate prin care propune o construcție nouă prin supraetajarea policlinicii.
Doamna ec. Găman Oana, director economic Spitalul Municipal de
Urgență Moinești: Supraetajarea CPU cu un etaj și extindere alipită clădirii
actuale. Nu are legătură cu secțiile cronice, de recuperare. Chiar dacă am muta
aceste spații în baza de tratament, tot nu ar fi suficiene spații în spital. Am făcut o
adresă către UAT Moinești prin care spațiul de la blocul de lîngă spital să ne fie dat
în administrare din motiv că nu ne ajung spațiile. Indiferent ce am muta din spital
pentru că s-au dezvoltat multe specialități și s-au adus atât de multe investiții în
spital nu mai este suficient spațiu, nu se respectă legislația în vigoare iar noi suntem
pasibili să nu primim autorizația de funcționare sanitară. În acest moment nu o
avem, ea trebuie reînnoită de la 1 februarie. Inspecția sanitară a venit acum două
săptămâni în spital, a verificat toate spațiile, programul de conformare vechi nu va
mai fi, este cu totul altul, au cerut spații pentru medici, asistente astfel să aibă flux
separat, să aibă sală de mese, sală de tratament. Aceste spații nu vor fi organizate în
Spitalul Municipal de Urgență Moinești dacă nu creăm spații suplimentare.
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 Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie

23

Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice ”Extindere spații spitalizare – Spitalul Municipal de Urgență Moinești”
– faza: Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect
nr.1/CGE/2017, proiectant S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moinesti,
cu 9 voturi pentru și 7 abțineri.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra
unui teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu – zona Bazar,
județul Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei 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
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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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren situat în
municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu – zona Bazar, județul Bacău, cu 16
voturi pentru.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra
unui teren situat în municipiul Moinești, strada 1 Mai, județul Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei 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.
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Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren situat în
municipiul Moinești, strada 1 Mai, județul Bacău, cu 16 voturi pentru.
Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotarârii Consiliului Local Moinești nr. 117/22.09.2015.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local Moinești nr. 117/22.09.2015, cu 16 voturi pentru.
Punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
finanțării din bugetul local a unor evenimente culturale.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local
a unor evenimente culturale, cu 16 voturi pentru.
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Punctul 22 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
concesionării directe a unui teren aparținând domeniului privat al municipiul
Moinești, în favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, 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.
Domnul consilier Văsâi Ion, membru al Comisiei economice: Comisia
formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian, Darie
Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana - membri, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la
verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului
de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a
unui teren aparținând domeniului privat al municipiul Moinești, în favoarea
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș, cu 16 voturi pentru.
Punctul 23 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Adresa nr. 35/09.02.2017 a S.C. Forest Neculai S.R.L. Moinești prin
Lichidator Judiciar Total Expert IPURL Tg. Ocna.
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Domnul primar jr. Vieru Valentin: Această adresa a fost transmisă și
Consiliului local, de aceea o supun atenției dumneavoastră. Ni se propune achiziția
unui teren în zona Schelei, zona industrială a municipiului Moinești, la 1 euro/mp
fără TVA, respectiv 32.700 lei fara TVA. Vă pot spune că noi avem în proprietate o
suprafață de teren în zona Căliman dobândit în urma unui schimb de teren cu foștii
proprietari în vederea construirii a unui număr de 35 locuințe sociale pentru care
avem întocmit Studiul de fezabilitate. Pănă acum nu am reușit să găsim sursă de
finanțare, teren avem la dispoziție, nu consider că este o prioritate achiziționarea
acestui teren și nici nu avem prevăzute sume în proiectul de buget pe anul 2017
pentru astfel de terenuri.
Doamna secretar jr. Dîrlău Marilena: Această firmă are o datorie la
bugetul local de 43 mii lei.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: O să-i propunem licidatorului să dea
acest teren în compensarea datoriei pe care o are la bugetul local.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: În concluzie, nu
este o prioritate achiziționarea acestui teren.
Membrii Consiliului local, cu unanimitate de voturi, nu sunt de acord cu
achiziționarea terenului situat în punct Schela, proprietar SC Forest Neculai S.R.L.
Moinești.
* Adresa nr. 1162/14.02.2016 a ACR București privind clădirea C1 situată pe
strada Plopilor, nr. 2.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: După cum bine știți în luna septembrie
2016 am avut o discuție referitor la achiziționarea acestei clădiri care este amplasată
pe terenul proprietatea municipiului Moinești. În urma adresei noastre nr.
2256/19.01.2017, ACR ne-a făcut o nouă ofertă de 27 mii euro, prima fiind de 30
mii euro. Eu vă propun să achiziționăm această clădire pentru că, așa cum v-am mai
spus, ne dorim să mutăm acolo toate serviciile publice din curtea primăriei. Dacă
sunteți de acord, va fi nevoie să comandăm un raport de evaluare a acestei clădiri.
Domnul consilier Balan Vasile: Da, așa trebuie făcut să vedem ce valoare
reiese din acest raport.
Doamna secretar jr. Dîrlău Marilena: În urma discuției pe care noi am
avut-o în Consiliul local, am cerut reducerea prețului la 20 mii euro fundamentat pe
raportul de evaluare pe care ACR-ul l-a folosit la vânzarea celeilalate clădiri,
valoarea pe m² era mai mică decât oferta care ne-a făcut-o nouă. Această solicitare
este atașată la dosarul de ședință și m-am referit la raportul de evaluare folosit la
vânzarea clădirii C2, raport depus cu declarația fiscală la Serviciul Venituri.
Dumnealor au redus din valoarea inițială de 30 mii euro, dar nu așa cum am solicitat
noi prin adresă la valoarea de 20 mii euro. Tot un raport de evaluare poate stabili
valoarea corectă a acestei clădiri.
Membrii Consiliului local, cu unanimitate de voturi, sunt de acord pentru
întocmirea raportului de evaluare și continuarea demersurilor în vederea
achiziţionării imobilului situat în municipiul Moineşti, strada Plopilor, nr. 2.
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Domnul consilier Ilie Vasile: Vreau să vă prezint două popuneri. Prima se
referă la împrejmuirea Scolii nr. 3 care strică aspectul zonei. Este nevoie să fie
refăcută, pe acel teren se poate amenaja un poligon pentru orientare turistică, pentru
cercetași, ținând cont că acolo se află Clubul Elevilor și are nevoie de un spațiu
verde pentru educație și recreere. Când eram militar, acolo era amenajat un poligon
unde învățam elevii să tragă cu arma. Acel teren trebuie curățat și împrejmuit.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: După cum ați fost informați Asociația
Sfinții Voievozi a solicitat acea clădire în vederea amenajării unui Centru de zi
pentru persoane vârstnice. Mai avem o solicitare a Clubului Elevilor. Întrucât
Ministerul Educației ne-a lăsat spre folosință clădirea și terenul pentru o perioadă de
5 ani, nimeni nu a mai venit să investească acolo, noi ne-am gândit și la amenajarea
unui sediu al tuturor ONG-urilor din municipiul Moinești. Vom transmite o
propunere Ministerului Educației ca acea perioadă de folosință să fie de cel puțin 30
ani.
Domnul consilier Ilie Vasile: A doua propunere este pentru viitor. Va mai
dura mult până când acest hotel se va dezvolta, noi dorim ca în 2-3 ani să fie
reabilitat. Mai demult aici în oraș erau niște băi care folosea apa de la un izvor din
Parcul Băi, acum acel izvor curge fără a fi captat. Să construim un bazin în zona
parcului de captare a apei acestui izvor care să fie pompată la hotel. Dar până atunci
să fie dirijată către ștrand, să construim un bazin cu apă sărată și unul cu apă
sulfuroasă așa cum este la Iași, iar banii colectați să fie venit la bugetul local. Să
creăm posibilitatea pensiunilor din oraș că folosească această apă pentru bazine
proprii unde să atragă turiștii. Poate acest lucru va stimula și construcția de noi
pensiuni pentru dezvoltarea turismului în municipiul Moinești.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Bugetul local pe anul 2017 nu poate
suporta cheltuieli pentru a întocmi un astfel de proiect. În Parcul Băi nu mai există
acel izvor din care se pompa apă la baia comunală. Sunt acele izvoare din care s-au
recoltat probe și trimise la ANRM pentru analize. Deocamdată nu am primit
rezultatele, trebuie să se încadreze într-un an, să facă analize în toate anotimpurile.
Domnul consilier Balan Vasile: Vin cu propunerea de promovare a unui
proiect de hotarâre pentru finanțarea achiziționării de costume grupului îndrumat de
doamna prof. Biea. Practic acest grup reprezintă localitatea, ne reprezintă pe toți la
fel de fel de acțiuni culturale. Sunt elevi de la Liceu.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Dacă sunt toți de la Liceu o să luăm în
considerare propunerea dumneavoastră și vom încerca să identificăm sursa de
finanțare. Ar fi bine să înainteze o solicitare cu un tabel cu membrii acestui grup.
Pot fi mai multe variante de finanțare: din bugetul local total sau parțial, din fonduri
de la liceu.
Domnul consilier Văsâi Ion: Având în vedere problema ridicată de colegul
meu referitor la Școala nr. 3, mă simt obligat să intervin și eram hotărât să o fac, așa
cum a fost informat și domnul primar pe care l-am rugat să ne întâlnim acolo pentru
că mă îngrijorează situația acestei școli. Ați văzut în ce situație au ajuns interioarele,
au fost devalizate de diverși tineri care și-au găsit refugiul acolo. Lunar schimb
lacătul dintre Clubul Elevilor și Școlala nr.3. De fiecare dată se găsește cineva care
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forțează lacătul. Să încercăm să împrejmuim locul acesta, gardul este la pământ.
Zilele trecute niște tineri au intrat să-și antreneze câinii, mai sunt vecinii care lasă
vitele să pască. Eu am propus să înființăm acel muzeu al educației, dacă și
autoritatea locală va fi de acord, eu zic că nu este de ignorat. Așa cum arătam, din
păcate Moinești-ul nu are nici un muzeu. Sunt atâtea șanse să ne impunem prin
zestrea culturală și istorică și nu am făcut-o. Aceasta este o propunere. Vă spuneam
că putem înființa un muzeu al DADA-ismului, al artei contemporane, avem un
patrimoniu de sute de lucrări care așteaptă să fie puse în valoare. Spațiu prea mult în
oraș nu avem, nici terenuri și nici clădiri. Eu sunt de acord cu propunerea părintelui
Constantin, sunt încântat, dar trebuie văzut ce facem cu aspectul celălalt, nu putem
să-l ignorăm.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Referitor la muzeu, pentru clădirea
veche care a aparținut Școlii ”Ștefan Luchian” a fost întocmit un proiect pe care lam depus pentru finanțare din fonduri europene și care nu a fost admis. Acum, l-am
actualizat și-l vom înainta spre finanțare din PNDL împreună cu proiectele aprobate
azi. După cum v-am spus pentru Școlile nr. 3 și nr. 5 vom depune o nouă solicitare
la Ministerul Educației pentru a mări perioada de folosință de la 5 la minim 30 de
ani. Pentru a pune în siguranță această clădire vom aduce panouri așa cum am
procedat și la Școala din Găzărie.
Domnul consilier Văsâi Ion: Referitor la proiectul clădirii muzeu, eu cunosc
clădirea, știu discuțiile care s-au purtat pe proiectul inițial. Vă spun ca un om care
și-a dedicat întrega viață culturii și educației că spațiul este bun dar inadecvat unui
asemenea muzeu, pentru că este mic, poate funcționa ca centru coordonator al
rețelei culturale de care vă vorbeam.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Proiectul are o extindere, de aceea nu a
fost eligibil. Încercăm ca împreună cu acea extindere să primească finanțare.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa ordinară din 24.02.2017, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
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