CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 24.04.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, alin. „1” din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnii
consilieri au fost convocaţi prin notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi
24.04.2018.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 450/18.04.2018 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi toți cei 19 consilieri
locali.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, reprezentanți ai unităților de învățământ din
municipiul Moinești, d-na ec. Găman Oana – director economic la Spitalul
Municipal de Urgență Moinești domnul comisar Nicolescu Neculai - comandant al
Politiei Municipiului Moinești, domnul mr. Hodorog Gabriel – comandant al
Detașamentului de Pompieri Moinești, domnul cpt. Ghiniță Daniel – comandantul
Detașamentului de Jandarmi Moinești și presa.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 16.03.2018,
procesul-verbal al ședinței extraordinare din 27.03.2018 și procesul-verbal al
ședinței extraordinare din 16.04.2018, au fost afişate pe pagina web
www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi au fost puse la dispoziţia comisiilor de
specialitate pentru a fi analizate în cadrul şedinţelor de comisii şi rezolvate cu
eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul
dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 16.03.2018.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 16.03.2018, cu 19 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 27.03.2018.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 27.03.2018, cu 19 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 16.04.2018.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 16.04.2018, cu 19 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Purcaru Ionel – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a conduce
lucrările ședinței.
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Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi luat la
cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 16.03.2018.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
27.03.2018.
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
16.04.2018.
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Moinesti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor
activități componente ale serviciului de salubrizare.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 26
din 16.02.2018 privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul I,
în municipiul Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență în vederea
refacerii unei locuințe din municipiul Moinești distrusă parțial în incendiu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în
extravilanul municipiului Moinești, punct Lucăcioaia.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. 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, str. Calea Poduri, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 3
din 30.06.2010 încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Vasâiești-Lucăcești
din municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al
municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe destinată închirierii,
aflată în domeniul privat al municipiului Moinești, situată în strada Tudor
Vladimirescu, bl. C1, ap. 42, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unor locuinţe construite prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe sociale aflată în
domeniul public al municipiului Moinești, situată în strada Vasile Alecsandri, nr.
50, bl. E 26, ap. 201, municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Diverse.
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Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi trei proiecte de
hpotarâre urgente, care au fost analizat in ședința comisiilor de specialitate și
avizate favorabil de către acestea:
1. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiectul „Reabilitare termică imobile Școala George Enescu”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiectul „Reabilitare termică imobile Colegiul tehnic Grigore Cobălcescu”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiectul „Reabilitare termică clădire strada Vasile Alecsandri, nr. 52 – sediul
Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești (redepunere)”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 19 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a celor trei
proiecte de hotarâre.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Consult pe domnii
consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul ordinii de zi, cu respectarea
prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, ulterior modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi completat al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 24.04.2018, cu 19 voturi
pentru.
Punctele 1, 2 și 3 au fost parcurse, se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Moinesti.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Domnul consilier Nimeciag Ioan: Referitor la suma de 60.000 lei pentru
achitarea contribuției la bugetul de stat aferentă neîncadrării persoanelor cu
handicap potrivil Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap. Avem angajate 7 persoane cu handicap, iar Legea prevede
11 persoane cu handicap. Banii aceștia îi dăm lunar?
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Virăm la bugetul statului 1950 lei/lună
pentru fiecare persoană neangajată. Am inițiat procedura de ocupare a unor posturi
prin concurs acolo unde este necesar a unor persoane cu handicap cu jumătate de
normă.
Domnul consilier Purcaru Ionel, 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
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(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, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Moinesti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind delegarea prin
concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Domnul consilier Nimeciag Ioan: Am lecturat Regulamentul, Caietul de
sarcini și am văzut că se scrie că materialul folosit pentru combaterea poleiului nu
trebuie să afecteze asfaltul, nu trebuie să producă degradări. Operatorul trebuie să
remedieze. Până acum nu a fost așa?
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: S-au deteriorat Drumurile naționale
folosesc doar sare și nu mai folosesc nisip, totuși noi am dat cu nisip pentru a vita
degradările. Datorită floctuațiilor de temperatură s-au produs degradări. Materialul
antiderapant peste compus din nisip și sare.
Domnul consilier Nimeciag Ioan: Se mai folosește clorură de calciu.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Da, dar drumurile din zona noastră nu
se comportă bine când se folosește această soluție. Este eficientă la drumurile din
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zonele de șes. Noi am impus mai multe condiții, față de acum 8 ani tehnica a
evoluat și am cerut în caietul de sarcini.
Domnul consilier Ilie Vasile: Noi le-am tot propus și am văzut că s-au
conformat.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Contrctul existent nu se mai poate
prelungi, trebuie organizată o nouă licitație.
Domnul consilier Purcaru Ionel, 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, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind delegarea prin concesionare a
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotarârii Consiliului Local nr. 26 din 16.02.2018 privind aprobarea manifestărilor
culturale și sportive în semestrul I, în municipiul Moinești.
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Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Domnul consilier Ilie Vasile: Acest proiect de hotarâre îl voi aproba cu multă
bucurie, ținând cont de semnificația acestei mari sărbători. În calitatea mea de
vicepreședinte a Asociației „Cultul Eroilor” Bacău pot spune că această activitate
trebuie organizată cu mult simț de răspundere, este bine că s-a solicitat alocarea de
fonduri, este o acțiune lăudabilă. Propun domnului Costea să întocmească un
program care să fie transmis instituțiilor și parohiilor din municipiul Moinești astfel
încât să fie implicate în realizarea acestui eveniment. Propun să organizăm un Marș
al Unirii în ziua de Înălțarea Domnului astfel încât să trecem în revistă toate
monumentele începand cu cel al Aviației, cel de la Biserica Sfântul Gheorghe apoi
să ajungem la Monumentul eroilor din centru pentru desfășurarea festivităților. La
Biserica de la Pompieri organizez eu cu preotul paroh și fiecare biserică să aibă
depusă o coroană în memoria eroilor patriei. De asemenea, la finele acestei
festivități să ruleze la cinematograful din cadrul Centrului Cultural Lira un film
istoric cu Mihai Viteazul sau cu primul război mondial la care să fie invitați în
special elevii. Eu sunt de acord și mulțumesc inițiatorilor acestui eveniment.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Nu va fi singurul eveniment de anul
acesta dedicat aniversării Centenarului Marii Uniri, la Zilele Municipiului Moinești
vom avea astfel de acțivități.
Domnul consilier Purcaru Ionel, 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, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen 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
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ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului
Local nr. 26 din 16.02.2018 privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în
semestrul I, în municipiul Moinești, cu 19 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui
ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești
distrusă parțial în incendiu.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență în
vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești distrusă parțial în incendiu,
cu 19 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unui imobil situat în extravilanul municipiului Moinești, punct
Lucăcioaia.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil
situat în extravilanul municipiului Moinești, punct Lucăcioaia, cu 19 voturi pentru.
Punctul 9 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, str. Calea Poduri, județul Bacău.
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Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren situat în
municipiul Moinești, str. Calea Poduri, județul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Contractului de concesiune nr. 3 din 30.06.2010 încheiat cu Asociația Crescătorilor
de Animale Vasâiești-Lucăcești din municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Domnul consilier Nimeciag Ioan: Se va face o parcelare?
Doamna Secretar jr. Dîrlau Marilena: Conducerea Asociației acordă
crescătorilor de animale funcție de efectivul pe care îl dețin astfel încât să
beneficieze de subvenția acordată de APIA. Există aceste delimitări, aceste
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transmiteri pentru fiecare crescător în parte. Când depun cerere pentru acordarea
subvenției au și o adeverință din partea Asociației în care este precizată suprafața,
limitele, ce efectiv de animale dețin.
Domnul consilier Nimeciag Ioan: Ei spun că nu mai pot scoate la pășunat
caprele și oile.
Doamna Secretar jr. Dîrlau Marilena: cred că este vorba de alți crescători
de animale care nu sunt înscriși în asociație. Noi acum discutăm despre cei care
plătesc redevență pe acest contract de concesiune. Ceilalți care nu plătesc nu pot
pășuna pe această suprafață de teren.
Domnul Manolache Ionică, președinte Asociație crescator de animale:
Există o perioadă în an, de la 1 mai la 1 octombrie, când ovinele nu pot pășuna.
Crescătorului căruia i s-a dat o suprafață de pășune trebuie să o întrețină, vin
controale de la APIA.
Domnul consilier Balan Vasile: Singura modificare a contractului este
suprafață de pășune. De ce redevența rămâne aceeași, dacă crește suprafața?
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Valoarea redevenței este la hectar, deci
crește proporțional cu numărul de hectare acordate. Vom preciza in actul adițional
dacă este necesar.
Domnul consilier Purcaru Ionel, 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, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen 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
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ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea Contractului de
concesiune nr. 3 din 30.06.2010 încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale
Vasâiești-Lucăcești din municipiul Moinești, județul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atestarea
apartenentei la domeniul privat al municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren
situate în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul
privat al municipiului Moineşti a unor suprafeţe de teren situate în municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unei locuinţe destinată închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului
Moinești, situată în strada Tudor Vladimirescu, bl. C1, ap. 42, județul Bacău.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe destinată
închirierii, aflată în domeniul privat al municipiului Moinești, situată în strada
Tudor Vladimirescu, bl. C1, ap. 42, județul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
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Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unor locuinţe construite
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Moineşti, judeţul
Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unei locuinţe sociale aflată în domeniul public al municipiului Moinești, situată în
strada Vasile Alecsandri, nr. 50, bl. E 26, ap. 201, municipiul Moinești, județul
Bacău.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Retrag acest punct deoarece persoana
care urma să primească locuința a renunțat. Urmează să facem o nouă convocare
celor care sunt pe lista de priorități pentru a repartiza această locuință.
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Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică imobile Școala
George Enescu”.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor
legate de proiectul „Reabilitare termică imobile Școala George Enescu”, cu 19
voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică imobile
Colegiul tehnic Grigore Cobălcescu”.
Domnul consilier Purcaru Ionel, 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, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor
legate de proiectul „Reabilitare termică imobile Colegiul tehnic Grigore
Cobălcescu”, cu 19 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare termică clădire strada
Vasile Alecsandri, nr. 52 – sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul
Moinești (redepunere)”.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Zaharia Eugen și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor
legate de proiectul „Reabilitare termică clădire strada Vasile Alecsandri, nr. 52 –
sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești (redepunere)”, cu 19
voturi pentru.
Domnul consilier Balan Vasile: Referitor la construcția noului sediului a
Parchetului Moinești, care este situația?
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Săptămâna trecută am avut o discuție
telefonică cu un reprezentant al Ministerului Public care mi-a comunicat că s-a
încheiat procedura de achiziție pentru finalizarea lucrărilor, termenul de execuție
este de 4 luni. Se vor muta în noul sediu, clădirea sediului Direcției de Asistență
Socială este propusă pentru reabilitare și trebuie să aibă destinația doar de asistență
socială.
Domnul consilier Balan Vasile: În ce stadiu se află proiectul privind sediul
Judecătoriei?
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Am obținut avizul Ministerului
Educației prin care renunță la administrarea acelei clădiri și a terenului, urmează
darea în administrare Ministerului Justiției. În prezent se evaluează la Ministerul
Justiției oportunitatea mutării Judecătoriei Moinești în clădirea de pe strada Lunca
sau în altă parte.
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Domnul consilier Balan Vasile: Din punctul de vedere al specialiștilor este
spațiu suficient?
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Da din punctul meu de vedere, al
doamnei președinte a Judecătoriei Moinești, al unui consilier din cadrul Ministerului
Justiției care a vizitat această clădire, dar un reprezentant al Tribunalul Bacău o altă
persoană din Ministerul Justiției spun că nu există spațiu suficient pentru
desfășurarea activității în condiții care să corespundă normelor.
Domnul consilier Ilie Vasile: La parterul hotelului.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: A fost luată în discuție și această
propunere.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Ultimul eveniment la care am participat
a avut loc ieri la Centrul ”George Apostu”din Bacău unde a avut loc vernisajul
expoziției domnului profesor Văsâi Ion care a aniversat 50 de ani de activitate și 65
ani de viață. I-am oferit în numele Primăriei și a Consiliului Local o Diplomă de
Excelență, am transmis și în numele dumneavoastră toată admirația noastră și îl
felicit acum și îi doresc în continuare o activitate lungă, mult succes și sănătate.
Domnul consilier Văsâi Ion: Mulțumesc domnului Primar și Consiliului
Local pentru prezența la acest eveniment, ieri am avut mari emoții, am dorit un
aport mai mare a celor care au primit invitație să participe, dar ținând cont de faptul
că a fost o sărbătoare importantă și oamenii mai au și alte treburi, eu cred că a fost
un moment semnificativ pentru toată lumea. Expoziția poate fi văzută o perioadă de
timp.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Apoi o mutăm la Moinești.
Domnul consilier Văsâi Ion: Tot acum am aniversat și 45 de ani de
activitate didactică. Vin cu rugămintea, dacă este posibil pentru că am primit 26 de
premii și mențiuni internaționale pe care nu am avut posibilitatea să le ofer, dacă le
putem oferi la un eveniment local.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Cu siguranță vom găsi ocazia să le
puteți oferi. Încă odată vă felicit.
S-a încheiat simpozionul Tristan tzara și Cultura DADA, le mulțumesc celor
care au participat, mă așteptam la un număr mai mare de participanți din rândul
Consiliului Local și a cetățenilor fiind un eveniment internațional la care au
participat personalități din România și din străinătate. De aceea îl las pe domnul
Costea Viorel să vă împărtășească din impresiile celor care au participat.
Domnul Costea Viorel, șef Birou CTAPMA: Pot să vă spun că a fost cea
mai bună ediție de până acum, ediția a VII-a, la care au participat artiști din Elveția,
unul dintre ei a spus că o să-și construiască o casă de vacanță în Moinești.
Doamnele din Germania care sunt oameni de teatru au spus că a fost cea mai bună
deplasare pe care au avut-o ele vreodată în viața lor. Anul acesta au fost în Noua
Zeelandă, Canada, Japonia, în turneu prin Europa. Recitalul dumnelor a cuprins
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texte din opera lui Tristan Tzara. Ceilalți participanți au venit cu o piesă de teatru
care a participat la un festival de teatru. Duminică dimineața ne-am despărțit de
oaspeții din străinătate și au promis că vor mai veni.
Domnul consilier Ilie Vasile: Am câteva propuneri pentru proiectele
viitoare. De exemplu s-a făcut piața dar trebuie amenajate și împrejurimile, blocul
„negru” care strică imaginea. La Parcul Băi este nevoie să amenajăm și parcările din
jurul lui. La intrarea în oraș avem o firmă luminoasă modernă, dar la fel trebuie
amanajată parcarea și clădirea care stă să cadă. Poate vorbiți cu domnul primar de la
Comănești să reabilităm împreună acea clădire.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Este pe teritoriul orașului Comănești,
pe proprietate privată. Referitor de piață și blocul „negru”. Am finalizat și am
accesat un fond european de 50.000 euro, am întocmit o strategie pentru persoanele
defavorizate. În această strategie este cuprins și acest bloc pentru reabilitare și nu
numai acesta. Valoarea rezultată din această strategie pentru proiectele care se vor
implementa pe axe care se vor deschide este de 6,7 milioane euro. Construirea
acelor case sociale pe Călimani, reabilitarea străzii Stefan Luchian, apă și canalizare
pe astrăzile din zona defavorizată și de la Văsîiești, acest bloc cu probleme care nu
vrem să mai arate așa de rău. Unii cetățeni din oraș mi-au spus, după ce am refăcut
parcarea din jurul acelui bloc, că am făcut acolo unde cetățenii nu-și plătesc
datoriile și crează cele mai multe probleme. Referitor la parcarea de care spuneați
de la Parcul Băi, au dreptate locatarii blocului alăturat că am făcut în zona unde
cetățenii fac mereu probleme. La ședința trecută am aprobat Planul de Mobilitate
Urbană și am aprobat documentația și indicatorii tehnico-ecoconomici pentru două
proiecte ce se vor demara pe acest plan. Unul dintre ele cuprinde și amenajarea
incintelor de blocuri în care intră și zona Parcului Băi unde este prevăzută și o stație
de biciclete.
Referitor la intrarea în oraș, pe partea dreaptă trebuie asfaltată parcarea. Când
vii dispre Moinești este clădirea de care vorbeați, ea se află în proprietatea domnului
Budacă pe care l-am contactat mai bine de un an și ne-a spus că nu are bani să
investească. Această clădire nu se află pe teritoriul municipiului Moinești. De mai
multe ori am propus un schimb pentru că Moinești-ul se grănițuiște cu orașul
Comănești dincolo de cimitir și trei case de acolo se află în municipiul Moinești.
După ce am solicitat primarului din Comănești schimbul de teren pentru acea stație
de autobuz și tot ceea ce se află acolo, cu cele trei case, a refuzat, a doua zi a luat
lămpile de iluminat de pe stâlpii din dreptul acelor case spunând că sunt la Moinești.
Refuză acest schimb și cred că îi convine situația.
Domnul consilier Ilie Vasile: Dar ne strică nouă reputația.
Domnul consilier Balan Vasile: Nu putem aloca 10-20.000 lei și cu acordul
domnului Budacă să renovăm acea clădire?
Doamna secretar jr. Dîrlău Marilena: Nu, nu se poate pentru că nu se află
pe teritoiul nostru.
Domnul consilier Ilie Vasile: S-a amenajat acel foișor, este foarte frumos,
dar nu se vede. Eu voi merge în audiență la domnul primar din Comănești și sper să
rezolv situația.
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Domnul consilier Palașanu Mirel: Intrarea dinspre Bacău zona de pe
dreapta trebuie curățată, la baza tubulară trebuie refăcut gardul.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Le-am transmis adresă de atenționare,
dacă nu se conformează, vom lua măsuri.
Domnul consilier Ilie Vasile: Trebuie amanjate intrările în oraș, dau
exemplu orașului Slănic Moldova. Domnul arhitect trebuie să se implice pentru ca
municipiul Moinești să arate din ce în ce mai bine, ca un adevărat oraș european.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa ordinară din 24.04.2018, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
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