CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 26.01.2018, în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, alin. „1” din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnii
consilieri au fost convocaţi prin notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi
26.01.2018.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 56/19.01.2018 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi toți cei 19 consilieri
locali.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, reprezentanți ai unităților de învățământ din
municipiul Moinești, d-na ec. Găman Oana – director economic la Spitalul
Municipal de Urgență Moinești domnul comisar Nicolescu Neculai - comandant al
Politiei Municipiului Moinești, domnul mr. Hodorog Gabriel – comandant al
Detașamentului de Pompieri Moinești, domnul cpt. Ghiniță Daniel – comandantul
Detașamentului de Jandarmi Moinești și presa.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei extraordinare din
08.12.2017, procesul-verbal al ședinței ordinare din 21.12.2017 și procesul-verbal al
ședinței extraordinare din 05.01.2018, 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 extraordinară
din data de 08.12.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 08.12.2017, cu 19 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa ordinară din data de 21.12.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 21.12.2017, cu 19 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 05.01.2018.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 05.01.2018, 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.
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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 extraordinare din data de
08.12.2017.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 21.12.2017.
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
05.01.2018.
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizării Reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul şcolar
2018-2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 129
din 19.11.2010 privind aprobarea Master Planului regional pentru infrastructura de
apă/apă uzată în județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la
Documentul de poziție privind modul de implementare al proiectului ”Sistem
integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de
Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de
deșeuri în Județul Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Direcției de Asistență Socială Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind constituirea și componența Colegiului director
al Direcției de Asistență Socială Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de
interes local pe anul 2018, prestate de beneficiarii de ajutor social.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la
Hotarârea Consiliului Local nr. 173 din 24.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local nr. 29 din 25.02.2011.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând
domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău.
16. Diverse:
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- Raport anual privind finanţările nerambursabile acordate în anul 2017 în
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
- Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială Moinești pe anul 2017.
- Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai
persoanelor cu handicap din municipiul Moinești în semestrul II/2017.
- Propunere privind evaluarea performanţelor profesionale ale Secretarului
municipiului Moineşti pentru anul 2017.
- Informarea administratorului special privind radierea SC Apa Prim SRL
Moinești.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi Proiectul de
Hotărâre pentru aprobarea „Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor
români de etnie romă” din municipiul Moinești, pentru anul 2018 – Inițiator:
Primarul municipiului Moineşti, care a fost analizat in ședința comisiilor de
specialitate și avizat favorabil de către acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus
menţionat.
Se aprobă, cu 19 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
Hotărâre pentru aprobarea „Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor
români de etnie romă” din municipiul Moinești, pentru anul 2018.
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 26.01.2018, cu 19 voturi
pentru.
Punctele 1, 2 și 3 au fost parcurse, se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
organizării Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din municipiul Moineşti,
judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2018-2019.
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.
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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, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian 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 aprobarea organizării Reţelei şcolare
a unităţilor de învăţământ din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul
şcolar 2018-2019, cu 19 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cotizației anuale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB.
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.
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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, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian 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 aprobarea cotizației anuale la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, cu 19 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotarârii Consiliului Local nr. 129 din 19.11.2010 privind aprobarea Master
Planului regional pentru infrastructura de apă/apă uzată în 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.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului
Local nr. 129 din 19.11.2010 privind aprobarea Master Planului regional pentru
infrastructura de apă/apă uzată în județul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cotizației anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău”.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Intrebări?
Discuții.
Domnul consilier Purcaru Ionel: Întrucât nu s-a depus o fundamentare a
majorării cuantumului cotizației de la 20.000 lei la 40.000 lei, propun inițiatorului
acestui proiect de hotarâre retragerea de pe ordinea de zi.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Noi am inițiat proiectul de hotarâre în
forma transmisă de ADIS Bacău, nu are la bază o fundamentare. Vom solicita un
punct de vedere Asociației în care să fundamenteze majorarea cotizației. Funcție de
când îl vom primi, îl vom repune pe ordinea de zi într-o viitoare ședință.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă Supun la
vot propunerea prezentată.
Membrii Consiliului Local, cu unanimitate de voturi, aprobă amânarea
adoptării Proiectului de Hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare al
proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în 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.
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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, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian 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 aprobarea Actului adițional nr. 2 la
Documentul de poziție privind modul de implementare al proiectului ”Sistem
integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, cu 19 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii
serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în 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
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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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian 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 aprobarea atribuirii și încheierii
contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a
instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială
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 Silviu-
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Gheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian 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 aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Moinești, cu 19 voturi
pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind constituirea și
componența Colegiului director al Direcției de Asistență Socială 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, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian 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 constituirea și componența
Colegiului director al Direcției de Asistență Socială Moinești, cu 19 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2018, prestate de beneficiarii
de ajutor social.
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, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian 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 aprobarea Planului de acţiuni şi
lucrări de interes local pe anul 2018, prestate de beneficiarii de ajutor social, cu 19
voturi pentru.
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Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea și
completarea Anexei nr. 3 la Hotarârea Consiliului Local nr. 173 din 24.11.2017
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti,
judeţul 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 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, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian 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 modificarea și completarea Anexei nr.
3 la Hotarârea Consiliului Local nr. 173 din 24.11.2017 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru
anul 2018, cu 19 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 29 din 25.02.2011.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
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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, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian 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 modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local nr. 29 din 25.02.2011, cu 19 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești,
județul Bacău.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Acest
proiect de hotarâre a fost retras de inițiator din motivele prezentate la ședința
Comisiilor de specialitate.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
„Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă”
din municipiul Moinești, pentru anul 2018.
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, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian 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 aprobarea „Planului local de acțiune
privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă” din municipiul Moinești,
pentru anul 2018, cu 19 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Raport anual privind finanţările nerambursabile acordate în anul 2017 în
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Am alocat din bugetul local în anul
2017 suma de 90.000 lei, au fost depuse proiecte și în urma unei selecției publice în
vederea atribuirii de contracte de finanțare au fost încheiate 4 contracte de finanțare
nerambursabilă, dintre care unul nu a fost finalizat deoarece nu a îndeplinit
obiectivele proiectului. În bugetul pe anul 2018 vom cuprinde o sumă pentru a
finanța astfel de proiecte, nu știu dacă la același nivel ca anul trecut, bugetul anului
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2018 este mult mai mic. Aceste lucruri la vom discuta în ședința de aprobare a
bugetului local pe anul 2018.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveți
întrebări? Discuții.
Nefiind, trecem la următorul punct.
* Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială Moinești pe anul
2017.

Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveți
întrebări? Discuții.
Nefiind, trecem la următorul punct.
* Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai
persoanelor cu handicap din municipiul Moinești în semestrul II/2017.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveți
întrebări? Discuții.
Nefiind, trecem la următorul punct.
* Propunere privind evaluarea performanţelor profesionale ale Secretarului
municipiului Moineşti pentru anul 2017.

Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveți
întrebări? Discuții.
Nefiind, supun la vot propunerea de evaluare a performanţelor profesionale
ale Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2017, în forma prezentată.
Se aprobă Propunerea privind evaluarea performanţelor profesionale ale
Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2017, cu 19 voturi pentru.
* Informarea administratorului special privind radierea SC Apa Prim SRL
Moinești.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: SC Apa Prim SRL Moinești este o
societate înființată de Consiliul Local care a intrat în insolvență în anul 2008, acum
se închide întrega activitate.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan,
preşedinte de şedinţă, declară închisă şedinţa ordinară din 26.01.2018, drept pentru
care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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