CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 24.11.2017, 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
24.11.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1341/20.11.2017 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 Spitalului Municipal de Urgență
Moinești și presa.
Din partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă d-l manager
prof. univ. dr. Cotîrleț Adrian și d-na ec. Găman Oana – director economic.
Domnul primar nu participă la ședință, este plecat la Instituția Prefectului
Bacău la întâlnirea cu Ministrul Mediului și factori de răspundere din minister și de
la instituțiile din județul Bacău.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 31.10.2017 și al
procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 08.11.2017 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 31.10.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 31.10.2017, cu 19 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 08.11.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 08.11.2017, cu 19 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Abăcioaie Sergiu Dan – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a
conduce lucrările ședinței.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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 31.10.2017.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
08.11.2017.
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3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a
municipiului Moinești la Asociația Municipiilor din România ( AMR ), începând cu
data de 01 ianuarie 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a
municipiului Moinești la Asociația Orașe Energie România, începând cu data de 01
ianuarie 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul
municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea
refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial în incendiu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre pentru exprimarea acordului privind aprobarea
ameliorării terenurilor degradate deținute de către municipiul Moinești, județul
Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în domeniul privat al municipiului
Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii, aflate în domeniul public al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistență
Socială Moinești a unei locuințe situată în str. Cpt. P. Zăgănescu, nr. 14, municipiul
Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul
public al municipiului Moinești a locuinței situată în strada Eremia Grigorescu, bl.
D2, ap. 18, județul Bacău și stabilirea destinației de locuință socială.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local nr. 85 din 24.05.2017 privind participarea municipiului Moinești
prin Consiliul Local Moinesti la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală –
Angajament Social ,,GAL – AS” Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Diverse.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi Proiectul de
Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești
nr. 149/03.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice
„Reabilitare termică clădire strada Vasile Alecsandri, nr. 52 - sediul Direcției de
Asistență Sociala din municipiul Moinești”, faza - D.A.L.I., revizie soluție tehnică
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și a indicatorilor tehnico–economici, proiectant S.C. ARTEHNIS S.R.L.Iași, care a
fost analizat in ședința comisiilor de specialitate și avizat favorabil de către aceste.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus
menţionat.
Se aprobă, cu 19 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
hotarâre pentru completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr.
149/03.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare
termică clădire strada Vasile Alecsandri, nr. 52 - sediul Direcției de Asistență
Sociala din municipiul Moinești”, faza - D.A.L.I., revizie soluție tehnică și a
indicatorilor tehnico–economici, proiectant S.C. ARTEHNIS S.R.L.Iași.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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 24.11.2017, cu 19 voturi
pentru.
Punctele 1 și 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar -
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membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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 2017 al Municipiului Moineşti, cu 19 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cuantumului cotizației anuale a municipiului Moinești la Asociația Municipiilor din
România ( AMR ), începând cu data de 01 ianuarie 2018.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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, 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației
anuale a municipiului Moinești la Asociația Municipiilor din România ( AMR ),
începând cu data de 01 ianuarie 2018, cu 19 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cuantumului cotizației anuale a municipiului Moinești la Asociația Orașe Energie
România, începând cu data de 01 ianuarie 2018.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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, 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației
anuale a municipiului Moinești la Asociația Orașe Energie România, începând cu
data de 01 ianuarie 2018, cu 19 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru
anul 2018.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu 4 voturi pentru și o abținere (domnul consilier
Ilie Vasile).
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, 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2018, cu 18 voturi
pentru și o abținere (domnul consilier Ilie Vasile).
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Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești,
distrusă parțial în incendiu.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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, 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea 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 pentru exprimarea
acordului privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de către
municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
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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 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, 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru exprimarea acordului privind
aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de către municipiul Moinești,
județul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea ordinii
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în
domeniul privat al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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, 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, aflate în domeniul privat al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind stabilirea
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale destinate
închirierii, aflate în domeniul public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
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secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, 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, 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale destinate închirierii, aflate în domeniul
public al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind darea în
administrare Direcției de Asistență Socială Moinești a unei locuințe situată în str.
Cpt. P. Zăgănescu, nr. 14, municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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.
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Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind darea în administrare Direcției de
Asistență Socială Moinești a unei locuințe situată în str. Cpt. P. Zăgănescu, nr. 14,
municipiul Moinești, județul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind trecerea din
domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești a locuinței situată în
strada Eremia Grigorescu, bl. D2, ap. 18, județul Bacău și stabilirea destinației de
locuință socială.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
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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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în
domeniul public al municipiului Moinești a locuinței situată în strada Eremia
Grigorescu, bl. D2, ap. 18, județul Bacău și stabilirea destinației de locuință socială,
cu 19 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 85 din 24.05.2017 privind
participarea municipiului Moinești prin Consiliul Local Moinesti la înființarea
Asociației Grupul de Acțiune Locală – Angajament Social ,,GAL – AS” Moinești.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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, 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local nr. 85 din 24.05.2017 privind participarea municipiului Moinești
prin Consiliul Local Moinesti la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală –
Angajament Social ,,GAL – AS” Moinești, cu 19 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 149/03.10.2017 privind
aprobarea documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare termică clădire strada
Vasile Alecsandri, nr. 52 - sediul Direcției de Asistență Sociala din municipiul
Moinești”, faza - D.A.L.I., revizie soluție tehnică și a indicatorilor tehnico–
economici, proiectant S.C. ARTEHNIS S.R.L.Iași.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, 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, 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 Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului
Local al municipiului Moinești nr. 149/03.10.2017 privind aprobarea documentaţiei
tehnico– economice „Reabilitare termică clădire strada Vasile Alecsandri, nr. 52 sediul Direcției de Asistență Sociala din municipiul Moinești”, faza - D.A.L.I.,
revizie soluție tehnică și a indicatorilor tehnico–economici, proiectant S.C.
ARTEHNIS S.R.L.Iași, cu 19 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Diverse.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Vă prezint adresele Spitalului
Municipal de Urgență Moinești nr. 30626/20.11.2017 prin care ne roagă să avizați
necesitatea și oportunitatea derulării proiectului „Extindere spații spitalizare Spitalul Municipal de Urgență Moinești” și adresa nr. 31179/23.11.2017 prin care
solicită sprijin pentru obținerea acordului proprietarului cu privire la posibilitatea
realizării investiției și a acordului pentru predarea amplasamantului către Ministerul
Dezvoltării prin CNI-S.A. Așteptăm raportul Compartimentului de specialitate,
respectiv al Direcției de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziții Publice și
Investiții și expunerea de motive pentru a promova acest proiect de hotarare pe
ordinea de zi a ședinței Consiliului Local.
A doua problemă: vă informez că a expirat termenul acordat SC OMV
Petrom SA pentru predarea bunurilor urmare a încetării contractului de concesiune
nr. 1/1991 și știți că am prelungit de două ori termenul de predare. În cele 14 zile de
prelungire după cele 90 de zile aprobate de Consiliul Local prin hotarâre, nu am
primit nici o motivație din partea SC OMV Petrom SA, astfel încât solicităm
acordul Consiliului Local pentru evaluarea respectivelor bunuri. Urgența noastră
este spațiul de la parterul imobilului respectiv.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Supun la
vot solicitarea prezentată de doamna Secretar.
Membrii Consiliului Local, cu unanimitate de voturi, sunt de acord cu
efectuarea evaluării bunurilor rezultate în urma contractului de concesiune nr.
1/1992, încheiat cu Petrom RA – SP Moinești, actualmente SC OMV Petrom SA.
Domnul prof. univ. Dr. Cotîrleț Adrian, managerul Spitalului Municipal de
Urgență Moinești: Mă adresez domnilor consilieri, cea de-a doua adresă și-a pierdut
conținutul, lucrurile s-au precipitat la CNI-S.A., probabil sunteți în cunoștință de
cauză că pe un subiect asemănător Consiliul Județean Bacău s-a întrunit ieri în
ședință extraordinară cu un singur punct pe ordinea de zi, un proiect asemănător cu
al nostru. Nu am mai revenit de dimineață cu adresă către Consiliul Local și domnul
primar, am încercat să ajung eu azi aici ca să vă spun că acest aviz este vital și
trebuie obținut până pe 29 noiembrie. Eu vă stau la dispoziție cu orice amănunt sau
neclaritate și dacă ați intrat în posesia documentului, a fost depus pe 20 noiembrie,
după ce domnul primar a fost prezent la ședința lunară cu personalul spitalului în
care a fost dezbătut acest proiect. A fost rediscutat, aveți doi reprezentanți în
Consiliul de Administrație al spitalului unde a fost și acolo dezbătut. Considerăm că

15

este un proiect vital pentru menținerea la același nivel a activittății Spitalului
Municipal de Urgență Moinești. Vă rog să aluați act de ceea ce a transmis CNI-SA
și în numele celor 550 de angajați, vă rugăm să faceți un efort și să supuneți
dezbaterii acest deziderat, acest acord privind punerea în practică a proiectului .
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru - O întrebare: ați spus că este
un deziderat, al cui? În ultima perioadă moineștenii se plâng că avem problme de
infrastructură, de salubritate, de investiții precum hotelul. Nu-mi aduc aminte să fi
fost acest proiect pe lista de priorități a municipiului Moinești, poate mă înșel eu?
Știu că erau alte proiecte, cum a ajuns acest proiect înaintea lor?
Domnul prof. univ. Dr. Cotîrleț Adrian, managerul Spitalului Municipal de
Urgență Moinești: Mulțumesc pentru această întrebare, acest material credeam că va parvenit, atunci pot să citesc ce ar însemna nepunerea în practică a acestui proiect
pentru comunitatea locală, pentru Spitalul Municipal de Urgență Moinești:
1. Nerespectarea prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1096/2016
ar determina imposibilitatea funcționării structurii de spitalizare de zi și implicit
nefinanțarea de către Casa de Asigurări de Sănătate a celor 20 de paturi, care ar crea
un deficit bugetar anual de aprox. 7.500.000 lei.
2. Neorganizarea spațiului deficitar pentru cele 78 de paturi, ar presupune
modificarea structurii organizaționale existente, care ar crea un deficit bugetar anual
de aprox. 8.726.000 lei.
3. Deficitul bugetar menționat, aprox. 16.226.000 lei reprezentând 29,51%
din bugetul de venituri și cheltuieli, crează un dezechilibru financiar, care va
culmina cu imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor de plată a cheltuielilor de
persoanal și către furnizorii de medicamente, materile sanitare, bunuri și servicii
achiziționate.
4. Scăderea din structura spitalului, a unui nr. de 78 de paturi ar determina
declasificarea din categoria III, în conformitate cu prevederile OMS nr. 1408/2010
și ale OMS nr. 323/2011. Astfel nu se va mai putea furniza servicii medicale
decontate din asigurările de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru
privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate.
5. Micșorarea numărului de paturi ar însemna pierderea capacității de a
asigura asistență medicală de urgență, îngrijiri medicale pacienților aflați în stare
critică și neîndeplinirea criteriilor de clasificare a spitalului de urgență cu nivel de
competență III.
6. Aceste modificări ar determina implicit și o reducere a numărului de
posturi pe categorii de personal, potrivit prevederilor OMS nr. 1224/2010, ceea ce
ar conduce la disponibilizarea unui personal medico-sanitar profesionist cu
implicații economice și sociale la nivelul comunității, aprox. 100 de posturi.
Pierderea statutului de Spital de Urgență ar atrage scăderea nivelului de
salarizare cu 50%. Fac precizarea că între salariul unui portar, șef de secție sau
asistent din Spitalul Municipal de Urgență Moinești și cel de la Onești există o
diferență de 50%. Să știți că acest lucru se știe în cadrul spitalului și este creată o
stare de agitație. Orice modificare a condițiilor care au fost îndeplinite la
reacreditarea spitalului, presupune reluarea procesului de evaluare de către
Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate, cu costurile și
cheltuielile aferente.
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Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Vă mulțumesc de răspuns, am
înțeles avantajele și dezavantajele. Întrebarea mea a fost și este cum a ajuns acest
proiect pe lista de priorități la CNI-SA? Eu știu că noi avem aprobată o listă de
priorități a municipiului Moinești în care sunt cuprinse: hotelul, ștrandul, poate nă
înșel? Am văzut în presă în ultimile zile niște anunțuri că vineri va fi ședință
decisivă, că sese întâmplă anumite lucruri, am sunat și am întrebat. Dar cetățenii neau spus ca să facem cu prioritate hotelul, drumurile.
Domnul prof. univ. Dr. Cotîrleț Adrian, managerul Spitalului Municipal
de Urgență Moinești: În primul rând această Companie Națională de Investiții are
10 subprograme, unul dintre ele este subprogramul ”unități sanitare din mediul
urban” unde noi am depus acest proiect pentru care dumneavoastră v-ați dat
acordul pe acel Studiu de fezabilitate întocmit cu banii spitalului. Eu răspund de
ceea ce face conducerea spitalului, ce face conducerea primăriei mă interesează ca
și cetățean. Vorbesc în calitate de manager de spital. Unde a depus primăria
celelalte proiecte de importanță vitală, cum spuneți dumneavoastră, nu este treaba
mea. Dar nu confundați că ar face o concurență acest proiect celorlalte proiecte
depuse de primărie. Vreau să vă informez că această finanțare este aprobată prin
Ordin de Ministru publicat în Monitorul Oficial și banii sunt pentru acest proiect, nu
se pot face, din punct de vedere juridic, deturnări de fonduri. Odată neaprobat
proiectul de dumneavoastră, banii sunt pierduți.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Noi am aprobat acest proiect și foarte
bine am procedat. M-a motivat acest lucru pentru că am fost operat pe cord acum
câțiva ani în urmă, operație reușită și sunt astăzi în rândul dumneavoastră. Stau și
mă gândesc ca orice cetățean, îi dau dreptate și domnului manager și colegilor mei,
dacă împreună ne-am putea reorienta. Este spațiul de la parterul blocului de lângă
spital să-l dăm spitalului. Să presupunem că dumneavoastră, domnule manager ați
avea tot orașul de manageriat, sunt convins că ați proceda și altfel, pe lângă aspectul
de modernizare, pentru care vă felicit, mai rar așa ceva în România, ați mai avea în
vedere și alte obiective, nu numai spitalul și punct. Eu personal cred că am putea
împărți hotelul în două, o parte locuințe pentru lucrători din sănătate, iar partea de
balneo să rămână nouă, ajutați-ne domnule manager prin sprijinul dummneavoastră
pe care-l aveți la nivel național și nu numai, să-l dezvoltăm pentru că este bine să
previi ca să nu ajungi să fii bolnav. Să vină oameni din toată țara și să beneficieze
ca și noi de el. Dumneavoastră împreună cu noi, consilierii locali și conducerea
primăriei vă propun o întâlnire într-un cadru restrâns unde fiecare dintre noi să ne
exprimăm ideile pentru ca municipiul Moinești să arate ca o floare, nu numai
spitalul și atât. Eu știu și dumneavoastră știți mult mai bine că fondurile vin pentru
această investiție. Sunt convins că dumneavoastră și conducerea primăriei veți găsi
o soluție, eventual reorganizați activitatea spitalului, să mutați o parte din activitate
în acel spațiu de care vă spuneam astfel încât să putem să realizăm și alte investiții
în municipiul nostru.
Domnul prof. univ. Dr. Cotîrleț Adrian, managerul Spitalului Municipal de
Urgență Moinești: Fac o precizare față de acest proiect al nostru. Contribuția
Consiliului Local Moinești și a Primăriei municipiului Moinești este zero. Acesta
este un aspect, al doilea este că prima dată, prin vocea domnului consilier mi se cere

17

o părere vis-a-vis de acest aspect. Îl asigur pe domul consilier și pe domnul
Viceprimar că dacă voi fi solicitat în această direcție, voi fi alături de primărie în a
oferi soluții. Vreau să vă aduc la cunoștință că soluția mutării unor compartimente
din Spitalul Municipal de Urgență Moinești în viitorul spațiu hotalier, vă spun după
39 de ani ca cetățean al acestui municipiu, pentru că nici mie nu-mi este indiferentă
situația hotelului care este un stigmat pe imaginea municipiului, nu este posibil,
aduc și argumente. Noi avem cele două compartimente de boli contagioase și
neumofiziologice la 1 km distanță de clădirea spitalului. În fiecare zi se fac, pentru
că sunt 40 de paturi, 15 drumuri dus-întors cu bolnavii de acolo. Din punct de
vedere medical lucrurile stau într-un echilibru precar, de ce? Pentru că astăzi de la
ora 13,00 pană luni la ora 8,00 asistența medicală este asigurată de asistentă
medicală nu de medic, înființarea unei linii de gardă în acel loc înseamnă un efort
financiar de peste 1 miliard de lei vechi/an. Destinația de recuperare, am citit și eu
în ziar pentru că nu-mi este indiferentă viața comunității în care trăiesc, ducerea
unor compartimente de recuperare neurologică, bolnav în recuperare după ce a
suferit un infarct miocardic, tratat în faza acută la o distanță de 200 m între spital
unde se găsește tot platoul de investigații și sunt 8 medici de gardă în spital și trei la
domiciliu, eu nu-mi asum responsabilitatea și nici unul dintre colegii mei pentru un
asemenea proiect. Putem folosi pentru recuperarea anumitor boli, de prevenire a
bolilor printr-un tratament adecvat, putem discuta acest lucru oricând și suntem
dispuși. Avem o bună colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri”, Facultatea
de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională în care găsim specialiști care să ne ajute,
sunt de acord și deschis unei discuții cu argumente și contrargumente. Eu discut de
pe poziția medicală, administrativ și juridic unele lucruri mă depășesc, de aceasta
avem echipă la spital ca să putem face față. Cred că sunteți mulțumit de răspunsul
meu domnule consilier.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Parțial, dacă ați fi managerul acestui
municipiu sunt convins că ați mai rezolva și alte probleme.
Domnul prof. univ. Dr. Cotîrleț Adrian, managerul Spitalului Municipal de
Urgență Moinești: Eu nu mă pricep decât în domeniul medical și management
medical, alte structuri la vârsta mea nu mă interesează.
Domnul consilier Balan Vasile: Deoarece subiectul dezbaterii din plenul
Consiliului Local este o investiție în domeniul sănătății, în calitatea noastră de
reprezentanți ai cetățenilor, cred că pe toată lumea interesează o astfel de acțiune.
Mă adresez domnului doctor dacă înțeleg ceea ce dorește și stadiul unde ne aflăm.
Avem banii pentru această investiție, este în totalitate pentru sănătatea cetățenilor,
dumneavoastră ne propuneți nouă, consilerilor locali să promovăm un proiect cu
privire la teren.
Domnul prof. univ. Dr. Cotîrleț Adrian, managerul Spitalului Municipal de
Urgență Moinești: În primul rând vă mulțumesc pentru apelativ „domnule doctor”
care îmi place foarte mult. Există un program operațional nr. 2390/14.02.2017 cu
termen de realizare neconformități la 30.12.2017 și pentru care am vorbit la
minister, l-am mai putea argumentat duce în 2018 și un program-cadru de
conformare nr. 10297/10.05.2017 cu termen de finalizare neconformități
31.12.2017. Ce vă rugăm pe dumneavoastră și ce trebuie să completeze acest dosar:
acordul proprietarului cu privire la posibilitatea realizării investiției și acordul
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privind prederea amplasamentului către Ministerul Dezvoltării prin CNI-SA cu
obligativitatea păstrării destinației și a deținerii obiectivului timp de minim 15 ani.
Domnul consilier Balan Vasile: Dacă proiectul este avansat, banii sunt
aprobați, scopul este mărirea capacității de deservire al pacienților, atunci fac un
apel către colegii mei consilieri, să ajutăm acest proiect, să-l promovăm și să
adoptăm o astfel de hotarâre.
Domnul prof. univ. Dr. Cotîrleț Adrian, managerul Spitalului Municipal de
Urgență Moinești: Ministerul Dezvoltării Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene a aprobat prin Ordinul nr. 5667/11.08.2017 lista
sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul subprogramului „unități sanitare din
mediul urban” cu mențiunea la punctul 9 proiectul „Extindere spații spitalizare Spitalul Municipal de Urgență Moinești”. Acest Ordin este anexat materialului
înaintat domnului primar și Consiliului Local.
Domnul consilier Ilie Vasile: Văd că Spitalul Moinești care este spital de
urgență are nevoie de spijin în acest moment. Principal este faptul că avem banii,
trebuie să ajungă acolo unde trebuie. Am ridicat această problemă în ședința când
doamna director economic ne-a prezentat aspectele tehnice. Noi avem în oraș trei
obiective care, după părerea mea, sunt la nivel european: clinica, spitalul și
Biblioteca Municipală. Este normal să facem acest lucru. Ni s-a spus că dacă se dau
fonduri pentru spital nu se mai poate face hotelul. Eu acest lucru nu-l cred. Cum să
nu ni se dea pentru acest hotel, de 30 de ani este în mijlocul orașului, trece atâta
lume pe lângă el, se vede și din avion cum arată. Acum când să-l rezolvăm punem
problema că datorită spitalului nu putem face hotelul. Este o aberație și sunt
revoltat! De ce până acum nu s-a rezolvat, de ce nu s-au înaintat acele proiecte? Că
a fost la particular, că a fost în litigiu. Eu zic să „operăm pacientul”, să rezolvăm
acest spital ca să fie la nivel European pentru că este vorba de sănătatea cetățenilor
și de cei 100 de salariați care ar putea fi dați afară. Vă cunosc domnule manager de
mulți ani, știu ce putere aveți, să facem spitalul și după aceea să ne ajutați cu toate
puterile dumneavoastră să terminăm odată și hotelul. Pentru a rezolva toate
investițiile pe care le dorim trebuie să ne dăm mâna la nivel local, la nivel județean,
la Guvern și să facem treabă. Așa văd eu rezolvată problema.
Domnul Ghervan Cătălin, architect șef: A fost depusă cerere de finanțare
la ANL pentru construire de locuințe pentru specialiști din sănătate și efectuată
expertiză tehnică la hotel.
Domnul consilier Balan Vasile: Sunt proiecte care se exclud unul pe
celălalt?
Domnul Ghervan Cătălin, architect șef: Nu.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Am
înțeles că problema nu suferă amânare.
Domnul prof. univ. Dr. Cotîrleț Adrian, managerul Spitalului Municipal de
Urgență Moinești: Din păcate da, am dat exemplul Consiliului Județean Bacău și vă
rugăm să faceți un efort.
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Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Există un
proiect de hotarâre?
Domnul viceprimar prof. Breahnă Neculai: Vom analiza și vom cere
avizul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei și vom consulta
consilierii locali pentru a convoca o ședință în care să analizeze acest proiect.
Domnul prof. univ. Dr. Cotîrleț Adrian, managerul Spitalului Municipal de
Urgență Moinești: Fac precizarea că nu mai este valabilă ultima adresă transmisă,
fac un apel la domnii consilieri, pentru că termenul de transmitere a Hotarârii
Consiliului Local este 28 noiembrie, care cred că va fi favorabilă, gândiți-vă la
viitorul acestui spital. Față de ce a spus domnul arhitect șef, dacă există proiect
pentru hotel, nu plecați cu ideea că acest proiect aprobat împiedică finanțarea altor
proiecte din alte subprograme.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Există proiect depus cu nr. de
înregistrare.
Domnul viceprimar prof. Breahnă Neculai: Funcție de raportul pe care îl
va întocmi compartimentul de specialitate, vom lua o decizie.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Ne vom
întâlni într-o ședință extraordinară.
Domnul consilier Balan Vasile: Luni este bine?
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Legea administrației publice locale
nr. 2015/2001 și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local
prevăd termen de convocare a ședinței extraordinare 3 zile lucrătoare. Nu poate fi
convocată pentru luni. Luni poate fi anunțată pentru miercuri în condițiile în care
compartimentul de specialitate, respectiv arhitectul șef și Serviciul Investiții vor
întocmi materialul de ședință pentru a vă putea convoca.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan,
preşedinte de şedinţă, declară închisă şedinţa ordinară din 24.11.2017, drept pentru
care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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