CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 25.05.2018, 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. „2” 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
04.05.2018.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 541/21.05.2018 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat doamna consilier Tincu Liliana Angela și domnul consilier Ivan
Stelian.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, reprezentanți ai unităților de învățământ din
municipiul 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, domnul Ministru Viorel Ilie și presa.
Din partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă d-na director
medical, dr. Zală Oana Alina și d-na director financiar-contabil, ec. Găman Oana.
La ședință participă și cetățeni din municipiul Moinești.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 24.04.2018 și
procesul-verbal al ședinței extraordinare din 04.05.2018, 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 24.04.2018.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 24.43.2018, cu 17 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 04.05.2018.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 04.05.2018, cu 17 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Palașanu Mirel – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a conduce
lucrările ședinței.
Domnul consilier Palașanu Mirel, 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:
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1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 24.04.2018.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
04.05.2018.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului
Moineşti la data de 31.03.2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi al
Municipiului Moinesti cheltuieli pe anul 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de
investiții „Reabilitare Școala Alexandru Sever”, municipiul Moinești, după
încheierea contractelor de achiziție.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a
unei suprafețe de teren situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii nr.
200/21.12.2017 privind stingerea litigiului dintre S.C. Panimon S.A. Onești și
Consiliul Local al Municipiului Moinești, conform Deciziei Civile nr.
605/13.10.2015.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
”Extindere spații de spitalizare - Spitalul Municipal de Urgență Moinești”, faza SF
+ DALI, și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr.1/CGE/2017- Revizie 1 martie 2018, proiectant S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moinesti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere spații de spitalizare – Spitalul Municipal de Urgență Moinești”, strada
Zorilor, nr. 1, municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Spitalul
Municipal de Urgență Moinești în vederea realizării proiectului ”Dotarea
Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Moinești”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local Moinești nr. 4/24.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului
privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al
municipiului Moinești și de intervenție în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
12. Diverse:
- Raportul Primarului municipiului Moinești privind starea economică,
socială și de mediu a municipiului Moinești.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi două proiecte
de hotarâre urgente, care au fost analizat in ședința comisiilor de specialitate și
avizate favorabil de către acestea:
1. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului
Văsâi Gheorghe, persoană vârstnică în situație de risc.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
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2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare
lunare pentru Spitalul Municipal de Urgență Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 17 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a celor trei
proiecte de hotarâre.
Domnul consilier Palașanu Mirel, 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 25.05.2018, cu 17 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
execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 31.03.2018.
Domnul consilier Palașanu Mirel, 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. Domnul consilier Balan Vasile
nu participă la vot, conform art. 46 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Darie Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu Dan și Enea Pavel Iulian - 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 Vandra Vasile, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, Vandra Vasile,
Busuioc Iulian și Zaharia Eugen - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
Municipiului Moineşti la data de 31.03.2018, cu 17 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi al Municipiului Moinesti cheltuieli pe anul 2018.
Domnul consilier Palașanu Mirel, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Darie Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu Dan și Enea Pavel Iulian - 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 Vandra Vasile, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, Vandra Vasile,
Busuioc Iulian și Zaharia Eugen - 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 Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi al Municipiului Moinesti cheltuieli pe anul 2018, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
valorii de finanțare a obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Alexandru
Sever”, municipiul Moinești, după încheierea contractelor de achiziție.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Valoarea investiției s-a modificat
urmare a întocmirii proiectului tehnic. Am venit astăzi în fața dumneavoastră cu
valoarea actualizată. După cum știți s-a modificat salariul minim pe economie,
cheltuielile materiale, manopera, cheltuielile indirecte fapt pentru care vă rog să
aprobați acest proiect de hotarâre. Mai mult, investiția este contractată, vor demara
lucrările după data de 15 iunie odată cu începerea vacanței școlare. În anul școlar
2018-2019 elevii vor urma cursurile în Școala din Hangani, transportul va fi
asigurat cu microbuzul școlar.
Domnul consilier Palașanu Mirel, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Darie Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu Dan și Enea Pavel Iulian - 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 Vandra Vasile, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, Vandra Vasile,
Busuioc Iulian și Zaharia Eugen - 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 Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea valorii de finanțare a
obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Alexandru Sever”, municipiul
Moinești, după încheierea contractelor de achiziție, cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situat în municipiul
Moinești, strada Plopilor, județul Bacău.
Domnul consilier Palașanu Mirel, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Darie Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu Dan și Enea Pavel Iulian - 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 Vandra Vasile, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, Vandra Vasile,
Busuioc Iulian și Zaharia Eugen - 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 Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație
publică a unei suprafețe de teren situat în municipiul Moinești, strada Plopilor,
județul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotarârii nr. 200/21.12.2017 privind stingerea litigiului dintre S.C.
Panimon S.A. Onești și Consiliul Local al Municipiului Moinești, conform Deciziei
Civile nr. 605/13.10.2015.
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Domnul consilier Palașanu Mirel, 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. Domnul consilier Palașanu Mirel
nu participă la vot, conform art. 46 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Darie Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu Dan și Enea Pavel Iulian - 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 Vandra Vasile, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, Vandra Vasile,
Busuioc Iulian și Zaharia Eugen - 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 Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii
nr. 200/21.12.2017 privind stingerea litigiului dintre S.C. Panimon S.A. Onești și
Consiliul Local al Municipiului Moinești, conform Deciziei Civile nr.
605/13.10.2015, cu 16 voturi pentru.
Domnul consilier Palașanu Mirel nu participă la vot, conform art. 46 din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice ”Extindere spații de spitalizare - Spitalul
Municipal de Urgență Moinești”, faza SF + DALI, și a indicatorilor tehnicoeconomici, proiect nr.1/CGE/2017- Revizie 1 - martie 2018, proiectant S.C.
CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moinesti.
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Domnul consilier Palașanu Mirel, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Darie Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu Dan și Enea Pavel Iulian - 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 Vandra Vasile, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, Vandra Vasile,
Busuioc Iulian și Zaharia Eugen - 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 Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice ”Extindere spații de spitalizare - Spitalul Municipal de Urgență
Moinești”, faza SF + DALI, și a indicatorilor tehnico-economici, proiect
nr.1/CGE/2017- Revizie 1 - martie 2018, proiectant S.C. CONSULTING GRUP
EXPERT S.R.L. Moinesti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal - „Extindere spații de spitalizare – Spitalul Municipal de
Urgență Moinești”, strada Zorilor, nr. 1, municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Palașanu Mirel, 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
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Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Darie Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu Dan și Enea Pavel Iulian - 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 Vandra Vasile, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, Vandra Vasile,
Busuioc Iulian și Zaharia Eugen - 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 Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
- „Extindere spații de spitalizare – Spitalul Municipal de Urgență Moinești”, strada
Zorilor, nr. 1, municipiul Moinești, județul Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Acordului de parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgență Moinești în vederea
realizării proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență
Moinești”.
Domnul consilier Palașanu Mirel, 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.
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Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Darie Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu Dan și Enea Pavel Iulian - 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 Vandra Vasile, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, Vandra Vasile,
Busuioc Iulian și Zaharia Eugen - 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 Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat
cu Spitalul Municipal de Urgență Moinești în vederea realizării proiectului ”Dotarea
Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Moinești”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea și
completarea Hotarârii Consiliului Local Moinești nr. 4/24.01.2013 pentru
aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul
public și privat al municipiului Moinești și de intervenție în caz de avarie la rețelele
tehnico-edilitare.
Domnul consilier Palașanu Mirel, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Darie Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu Dan și Enea Pavel Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
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procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vandra Vasile, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, Vandra Vasile,
Busuioc Iulian și Zaharia Eugen - 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 Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local Moinești nr. 4/24.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului
privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al
municipiului Moinești și de intervenție în caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare,
cu 17 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgență domnului Văsâi Gheorghe, persoană vârstnică în situație de risc.
Domnul consilier Palașanu Mirel, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Darie Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu Dan și Enea Pavel Iulian - 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 Vandra Vasile, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, Vandra Vasile,
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Busuioc Iulian și Zaharia Eugen - 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 Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență
domnului Văsâi Gheorghe, persoană vârstnică în situație de risc, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
acordării de stimulente financiare lunare pentru Spitalul Municipal de Urgență
Moinești.
Domnul consilier Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: rog reprezentanții
Spitalului prezenți în sală ne dea o câteva lămuriri.
Doamna ec. Gaman Oana, director financiar-contabil: Conform art. 199,
alin. (2) din legea nr. 95/2006 se pot acorda personalului medical și de specialitate
din spitalele publice stimulente financiare lunare, iar personalul căruia i s-a
diminuat veniturile salariale urmare a aplicării Hotarârii Guvernului nr. 153/2018
sunt directorul medical și directorul financiar-contabil. Pentru celelalte categorii de
personal s-au găsit soluții prin aplicarea ordonanței de urgență nr. 41/2018 apărută
pe 22 mai.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Stimulentele financiare vor fi suportate
din veniturile proprii ale spitalului.
Domnul consilier Palașanu Mirel, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor,
Darie Constantin-Olivian, Abăcioaie Sergiu Dan și Enea Pavel Iulian - 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 Vandra Vasile, membru al Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe, Vandra Vasile,
Busuioc Iulian și Zaharia Eugen - 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 Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente
financiare lunare pentru Spitalul Municipal de Urgență Moinești, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Raportul Primarului municipiului Moinești
privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Moinești.
Domnul consilier Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul dlui Primar jr. Vieru Valentin să prezinte raportul. Menționăm că avem prezent în
sală pe domnul ministru Ilie Viorel.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin prezintă raportul privind starea
economică, socială și de mediu a municipiului Moinești pe anul 2017, material
depus la dosar și postat pe site-ul instituției.
Domnul Ministru ing. Ilie Viorel: Vă salut pe toți, bine v-am găsit! Vă
vorbesc în calitate de primar pe primele 4 zile din 2017 și sunt bucuros pentru ceea
ce am văzut. Am urmărit această prezentare care a început acum câțiva ani și merge
mai departe, împreună cu celelalte proiecte pe care le-am gândit cu toții. Sunt
bucuros de ceea ce am văzut, cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți o bucurie,
mai puțin cei din aparatul de specialitate al primăriei pentru că veți avea mult de
lucru dacă aceste proiecte încep să se implementeze și sunt deja în stadii de
verificare.
Sunt câteva vești bune și sper să aveți în vedere în proiectele următoare și
parteneriatul public-privat. Acum câteva zile, în ședința de Guvern s-a aprobat acest
tip de parteneriat și este o suluție pentru finanțarea proiectelor, a celor pentru care
nu avem o altă zonă de finanțare nerambursabilă, guvernamentală sau locală. Într-un
parteneriat eu cred că se pot dezvolta proiecte frumoase atât timp cât există interes
și beneficii de ambele părți. Ieri s-a adoptat Ordonanța care modifică cele patru acte
normative legate de achizițiile publice, eu v-am trimis un draft pentru că sunt lucruri
importante și din ceea ce am văzut și stiu din experiență, simplifică câteva lucruri,
clarifică câteva aspecte ca să nu mai fie interpretabile pe achizițiile directe și asta
poate să ajute pentru a ajunge mai repede la zona de contractare și execuție a
lucrărilor pentru nu se mai pierde timp, energie, bani. Închei, politic vorbind, mi-e
greu să cred că în altă echipă să fii decât ceea care conduce astăzi primăria
Moinești, n-ai putea să nu susții aceste proiecte indiferent din ce zonă vin. Că vin de

14

la Spital așa cum s-a spus, că există o dispută este foarte bine și corectă, important
este rezultatul. Opinii diferite avem cu toții, dar ideea este să ne așezăm la masă, să
discutăm și să venim cu argumente la opiniile pe care le avem ca în final să facem
ceea ce trebuie. Eu vă urez succes tuturor și vreau să felicit conducerea primăriei,
Consiliul local și tot aparatul de specialitate.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Vă mulțumesc și completez pentru că
am preluat în mare parte din proiecte, am fost o echipă nouă ani de zile și este de
datoria mea să recunoaștem că sunt proiecte din mandatul trecut pe care le
continuăm, dar avem și proiecte noi pentru care vă rugăm să ne spijiniți la București
atunci când avem nevoie. Merg des la București și mă întâlnesc cu domnul ministru
și impreună mergem și discutăm documentațiile pe care le depun. Mulțumesc și
domnului Viceprimar care este parte din echipa Executivului și a Consiliului local.
Este implicat în activitatea pe care o desfășoară zi de zi, drept dovadă că se ocupă în
mod direct de domeniul public și utilități publice. Facem o echipă și sper că vom
realiza lucruri bune.
Domnul consilier Ilie Vasile: Sunt foarte mulțumit de ceea ce s-a prezentat
datorită faptului că funcționează cualiția, s-a văzut și la Ziua eroilor când s-a depus
o coroană din partea cualiției ceea ce înseamnă foarte mult. Vă mulțumesc pentru
tot ceea ce faceți pentru municipiul Moinești, chiar sunt mândru că avem un
ministru în Guvernul României și cred că în următorii ani din acest mandat vom
vedea realizări față de ceea ce a fost. Vreau să vă prezint trei propuneri:
1. Pentru că avem pe domnul Procopie Ion - veteran de război, în zona
magazinului Nevila să amenajăm o alee căreia să-i dăm numele acestui om
deosebit;
2. Propun ca toate parcurile din oraș să fie dotate cu aparate de fitness așa
cum sunt parcurile din Slănic Moldova. Vin părinți cu copii și fac mișcare în parc
ceea ce este benefic sănătății;
3. În zona magazinelor LIDL și PENNY propun amenajarea unui patinoar, ca
iarna să avem o zonă de agrement pentru copiii care vin cu părinții la aceste
magazine.
Eu sunt foarte mulțumit de ceea ce s-a realizat și de ceea ce se realizează și
văd o colaborare foarte bună. Sunt mulțumit și de relația care există între Spital și
Primărie, contradicțiile duc la progres.
Domnul Marchidanu Constantin: Vă mulțumesc. Vreau să vă vorbesc
despre parcul din fața primăriei care a fost reabilitat. Nu vreau să-mi aduc aminte de
perioada de după Revoluție până în 2008. După alegerile locale din 2008 a venit
echipa Viorel Ilie și Valentin Vieru alături de care am fost, echipă care a pornit la
lucru. Se vede astăzi câte s-au realizat, dovadă că domnul ministru este astăzi aici
chiar dacă este foarte ocupat. Vreau să vă mai spun că populația are nevoie de
consilierii locali în teritoriu, pe zone. Domnilor consilieri, vin alegerile. Am fost la
Ziua eroilor la depunerea coroanelor de flori, nu mi-a plăcut faptul că alături de
domnul primar nu era decât domnul ministru. Aș fi vrut să fie toți consilierii locali
alături de domnul primar. Cine vine în municipiul Moinești spune că este frumos și
curat, se vede implicare din partea conducerii și a apartului de specialitate al
primăriei.
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Domnul consilier Palașanu Mirel, preşedinte de şedinţă: Vreau să vă
mulțumesc tuturor, domnului ministru, domnului primar, domnului Marchidanu
care este prezent la ședințele noastre și la toate festivitățile, ceea ce arată că îi pasă
de municipiul nostru. Sigur, sunt multe de realizat, noi toți consilierii locali trebuie
să ne dăm acordul, avem implicare și acest lucru se vede. În încheiere vreau să-l
felicit pe domnul consilier Vascan Ștefan-Cezar și să-i urez „La mulți ani!” pentru
că astăzi este ziua dumnealui de naștere.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Palașanu Mirel, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa ordinară din 25.05.2018, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
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