CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 27.01.2017, 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
27.01.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 70/20.01.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipsește motivat doamna consilier Matei Alina-Georgiana.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, directori și contabili șefi ai unităților de
învățământ din municipiul Moinești și reprezentanţi mass-media.
Din partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă doamna ec.
Găman Oana – director economic și doamna ec. Belciu Lăcrămioara – șef Serviciu
Resurse Umane.
La ședință participă domnul senator ing. Viorel Ilie.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: În ședința extraordinară din
09.01.2017 am luat act de adresa nr. 385/04.01.2017 transmisă Consiliului Local de
domnul senator Viorel Ilie, în data de 13.01.2017 am primit Ordinul Prefectului
Județului Bacău nr. 6/12.01.2017 căruia îi dau citire:
”ART. 1 - Se constată încetarea de drept a mandatului d-lui Viorel Ilie din
funcția de primar al municipiului Moinești, județul Bacău, ca urmare a demisiei
acestuia.
ART. 2 – Pe perioada vacanței funcției de primar al municipiului Moinești,
atribuțiile ce îi sunt conferite vor fi exercitate de drept de viceprimarul municipiului
Moinești.”
Având în vedere conținutul Ordinului Prefectului Județului Bacău se impun
măsuri de organizare în cadrul Comisiei economice, domnul Vieru Valentin nu mai
poate fi președinte de comisie și nici nu mai poate vota în calitate de consilier local
nici în comisie și nici în plen. Astfel toate hotarârile vor fi adoptate cu maxim 18
voturi.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 16.12.2016, procesul verbal al ședinței extraordinare
din 29.12.2017 și procesul-verbal al ședinței extraordinare din 09.01.2017 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.
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Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 16.12.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 16.12.2016, cu 17 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 29.12.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 29.12.2016, cu 17 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 09.01.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 09.01.2017, cu 17 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Nimerciag Ioan – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a conduce
lucrările ședinței.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi luat
la cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 16.12.2016.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
29.12.2016.
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
09.01.2017.
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri ce vizează
îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Moineşti
pentru anul 2017”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru
persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice
„Amenajare scări, platforme, alei, zona Bloc Select 1 - Casa Căsătoriilor” – faza:
Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr 05/CGE/2013 Revizuit 2016, proiectant S.C CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. Moinesti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice
„Reabilitare pod strada 1 Mai, municipiul Moinești” – faza: D.A.L.I. şi a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. nr 408/2016, proiectant S.C. ROUTTE
–CONSTRUCT S.R.L Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice
„Reabilitare strada Avram Iancu, municipiul Moinesti, județul Bacau”, faza
D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico–economici, proiect nr. 105/2015, proiectant S.C.
ADRAL PROIECT S.R.L. Iași.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico– economice
„Reabilitare strada Nicu Enea, municipiul Moinesti, județul Bacau”, faza D.A.L.I. și
a indicatorilor tehnico–economici, proiect nr. 108/2015, proiectant S.C. ADRAL
PROIECT S.R.L. Iași.
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Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind primirea Municipiului Onești în calitate de
membru la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB şi modificarea
Actului Constitutiv şi a Statului acesteia.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind participarea Unității Administrativ Teritoriale
- municipiul Moinești ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de
interes local pe anul 2017, prestate de beneficiarii de ajutor social.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind acordarea subvenţiei către Societatea
Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a clubului sportiv de drept public ”Club Sportiv Municipal Moinești.”
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Diverse:
- Propunere privind evaluarea performanţelor profesionale a Secretarului
municipiului Moineşti pentru anul 2016.
- Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială Moinești pe anul 2016.
- Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai
persoanelor cu handicap din municipiul Moinești în semestrul II/2016.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi două proiecte
de hotarâre urgente și anume:
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare al functiilor
publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului
Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din
Spitalul Municipal de Urgență Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
care au fost analizate in ședița comisiilor de specialitate și avizate favorabil de către
acestea.
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 două
proiecte de hotarâre.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Consult pe
domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul ordinii de zi, cu
respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, ulterior
modificată.
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Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi completat al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi completată a şedinţei ordinare din 27.01.2017, cu 17
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
„Programului de măsuri ce vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi
înfrumuseţare a municipiului Moineşti pentru anul 2017”.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri ce
vizează îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului
Moineşti pentru anul 2017”, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxei
speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe
anul 2017.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Purcaru Ionel: În ședința ordinară din luna decembrie am
purtat discuții pe această temă având în vedere solicitarea ADIS Bacău de creștere a
taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice. Consider că nu este benefic
pentru bugetul fiecărei familii din municipiul Moinești o cheltuială suplimentară și
având în vedere opinia publică exprimată în cadrul dezbaterii publice din
05.01.2017, propun respingerea acestui proiect de hotarâre și menținerea taxei
speciale de salubritate la nivelului anului trecut aprobată de Consiliul local pentru
persoane fizice în cuantum de 7,5 lei/ persoană/lună și pentru persoane fizice din
locuințe individuale în cuantum de 6 lei/persoană/lună. De asemenea, propun
menținerea scutirii la plata acestei taxe conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
Ținând cont de aceste precizări, propun adoptarea hotarârii după cum urmează:
- respingerea Proiectul de Hotarâre privind aprobarea taxei speciale de
salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pentru anul 2017,
a operatorului de colectare și transport deșeuri S.C. Compania Romprest Service
S.A. București, ce a parcurs procedura transparenței decizionale în conformitate cu
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare;
- menținerea taxei speciale de salubritate pe raza municipiului Moinești
pentru persoane fizice din locuințe colective în cuantum de 7,5 lei/persoană/lună și
din locuințe individuale în cuantum de 6 lei/persoană/lună, precum și acordarea
scutirii la plata acestei taxe conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul consilier Busuioc Iulian: La dezbaterea publică ați menționat faptul
că s-a trimis solicitare către ADIS Bacău pentru justificarea cuantumului taxei.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Am trimis mai multe adrese către ADIS
Bacău, recent am transmis adrese prin care am solicitat să ne comunice data de când
începe operatorul regional colectarea selectivă a deșeurilor pentru a fi transferate în
stația de sortare în vederea reducerii cantității de deșeuri. Anual UAT-urile trebuie
să plătească o taxă către Ministerul Mediului.
Doamna Enea Daniela, consilier Compartiment Mediu: Avem obligația de
a declara la Fondul de Mediu contribuția de 100 lei/t în cazul nerealizării
procentului de reducere cu 15% a cantității de deșeuri valorificabile.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Ieri, cu sprijinul domnului senator Ilie
Viorel am avut o întâlnire împreună cu primarii orașelor Slănic Moldova, Tg. Ocna
și Dărmănești cu domnul Ministru al Mediului și doamna Ministru a Pădurilor și
Apelor unde am propus modificarea Legii privind aceste taxe. Domnul Ministru ne-
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a spus că înainte cu o zi a avut o întâlnire și cu primari din județele Tulcea și
Hunedoara tot pe această temă. Această solicitare va fi luată în dezbatere la minister
și va fi transmisă și Ministerului Delegat pentru Fonduri Europene, cel care se
ocupă cu implementarea acestor proiecte.
Domnul senator ing. Ilie Viorel: Vreau să fac o completare. Am cerut
sprijinul domnului Ministru al Mediului pentru că este o chestiune legată strict de
mediu, o solicitare către Ministerul Delegat pentru Fonduri Europene pentru a
accepta reevaluarea situației după date concrete actuale rezultate în urma operării
pentru a fi comparate cu datele pe care le avem astăzi după aproximativ un an de
operare a acestui serviciului în județul Bacău, cu datele care au fost previzionate în
2010 de către consultant. Constatăm că de fapt s-a estimat o cantitate de gunoi mult
prea mare și corelat cu cantitatea de gunoi cu un tarif pe care noi îl considerăm
mare, fapt pentru care solicităm reevaluarea Documentului de poziție, respectiv
evoluția planului tarifar și toate celelalte documente astfel încât să fie corelate cu
criteriile de mediu și nu cu alte criterii legat de cuantumul taxei, cifre legate de plăți
și de cantitatea cât mai mare de gunoi. Criteriile de mediu înseamnă o cantitate de
gunoi cât mai mică, reciclarea, valorificarea deșeurilor și împlicit stimularea
populației pentru a colecta deșeurile selectiv ceea ce nu se întâmplă acum.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Am transmis adresă către ADIS Bacău
pentru că ne-au cerut modificarea Documentului de poziție prin Hotarâre de
Consiliu Local, am solicitat o întâlnire la nivelul Consiliului Județean și ADIS și nu
voi promova proiect de hotarâte pentru modificarea Documentului de poziție până
nu se va lua o hotarâre împreună cu UAT-urile din zona urbană a județului. Nici
taxa și nici cotizația nu va fi achitată până când nu vom avea această întâlnire pentru
a fi dezbătute aceste probleme.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Știți că acest
serviciu de salubritate a fost concesionat. Conform Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal coroborat cu Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale,
consiliile locale aprobă taxa specială pentru funcționarea serviciilor publice,
stabilind anual cuantumul acestora. Am sesizat în adresa transmisă de ADIS
caracterul imperativ prin care ne somează practic să respectăm cele stabilite prin
Planul anual de evoluția al prețurilor și tarifelor, citez: ”Vă reamintim faptul că
Planul anual de evoluția al prețurilor și tarifelor a fost aprobat prin H.C.L. și
Hotărârea AGA ADIS Bacău în anul 2010 iar respectarea acestuia este o condiție
obligatorie asumată de către toate UAT-urile din județul Bacău.” La dezbaterea
publică cineva întreba ADIS-ul politica cui o face?! Eu știu că ADIS-ul ne
reprezintă pe noi!
Am citit în material că finanțarea nerambursabilă este condiționată de
creșterea tarifelor în termeni reali. Cum spunea și domnul primar și domnul senator,
ne întrebăm: sunt reale creșterile respective? Dacă ne uităm în Planul anual de
evoluția al prețurilor și tarifelor vedem că taxa este exprimată în lei/tonă atât pentru
populație cât și pentru agenți economici.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: În Hotararea nr. 35/2016 la Anexa nr. 2
au fost aprobate tarifele operatorului de colectare și transport deșeuri S.C. Romprest
Service S.A. București, unde la poziția ”deșeuri reziduale” acest tarif este de 162,93
lei/t conform ofertei. În politica tarifară aprobată în anul 2010 în acea hotarâre pe
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care o amintește ADIS Bacău în adresa nr. 56668/07.12.2016, tariful pentru
operator era evaluat la 258,93 lei/t, dar tariful licitat în urma licitației este de 162,93
lei/t pe care l-am aprobat anul trecut. Venim cu propunerea de menținere a acestui
tarif ofertat de operator și nu cel evaluat de către consultant.
Domnul senator ing. Ilie Viorel: În Planul tarifar există coloană cu taxa
urbană în lei/pers/lună inclusiv TVA, iar în partea stângă a tabelului există și
coloană cu taxa pentru populație în lei/t. Dacă tot ne cer imperativ să respectăm
Planul anual de evoluție al prețurilor și tarifelor, de ce să nu alegem varianta cea
mai favorabilă cetățenilor, adică lei/t, iar acea taxă de 258,9 lei/t pe anul 2016,
respectiv 266,4 lei/t aferentă anului 2017, trebuie coroborată cu taxa licitată de
operator și semnată prin contract în valoare de 162,93 lei/t. Deci nici nu se mai pune
îndiscuție evoluția unui tarif atât timp cât există contract ferm semnat de ambele
părți și asumat, respectiv ADIS Bacău și operatorul S.C. Romprest Service S.A.
București.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare și având în vedere opinia
publică exprimată în conținutul procesului-verbal încheiat în cadrul dezbaterii
publice din 05.01.2017, cu unanimitate de voturi membrii comisiei propun
următoarele amendamente:
- respingerea Proiectul de Hotarâre privind aprobarea taxei speciale de
salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pentru anul 2017,
a operatorului de colectare și transport deșeuri S.C. Compania Romprest Service
S.A. București, ce a parcurs procedura transparenței decizionale în conformitate cu
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare;
- menținerea taxei speciale de salubritate pe raza municipiului Moinești
pentru persoane fizice din locuințe colective în cuantum de 7,5 lei/persoană/lună și
din locuințe individuale în cuantum de 6 lei/persoană/lună, precum și acordarea
scutirii la plata acestei taxe conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- menținerea tarifelor operatorului de colectare și transport deșeuri S.C.
Romprest Service S.A. București aprobate prin Hotătârea nr. 35/25.03.2016.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian - 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 și având în vedere opinia
publică exprimată în conținutul procesului-verbal încheiat în cadrul dezbaterii
publice din 05.01.2017, cu unanimitate de voturi membrii comisiei propun
următoarele amendamente:
- respingerea Proiectul de Hotarâre privind aprobarea taxei speciale de
salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pentru anul 2017,
a operatorului de colectare și transport deșeuri S.C. Compania Romprest Service
S.A. București, ce a parcurs procedura transparenței decizionale în conformitate cu
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare;
- menținerea taxei speciale de salubritate pe raza municipiului Moinești
pentru persoane fizice din locuințe colective în cuantum de 7,5 lei/persoană/lună și
din locuințe individuale în cuantum de 6 lei/persoană/lună, precum și acordarea
scutirii la plata acestei taxe conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- menținerea tarifelor operatorului de colectare și transport deșeuri S.C.
Romprest Service S.A. București aprobate prin Hotătârea nr. 35/25.03.2016.
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 și având în vedere opinia
publică exprimată în conținutul procesului-verbal încheiat în cadrul dezbaterii
publice din 05.01.2017, cu unanimitate de voturi membrii comisiei propun
următoarele amendamente:
- respingerea Proiectul de Hotarâre privind aprobarea taxei speciale de
salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pentru anul 2017,
a operatorului de colectare și transport deșeuri S.C. Compania Romprest Service
S.A. București, ce a parcurs procedura transparenței decizionale în conformitate cu
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare;
- menținerea taxei speciale de salubritate pe raza municipiului Moinești
pentru persoane fizice din locuințe colective în cuantum de 7,5 lei/persoană/lună și
din locuințe individuale în cuantum de 6 lei/persoană/lună, precum și acordarea
scutirii la plata acestei taxe conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- menținerea tarifelor operatorului de colectare și transport deșeuri S.C.
Romprest Service S.A. București aprobate prin Hotătârea nr. 35/25.03.2016.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Conform art. 43
din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
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organizare și funcționare a consiliilor locale, supun la vot proiectul de hotărâre
completat cu propunerile comisiilor de specialitate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de
salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2017, cu
17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico– economice „Amenajare scări, platforme, alei, zona Bloc
Select 1 - Casa Căsătoriilor” – faza: Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnicoeconomici, proiect nr 05/CGE/2013 - Revizuit 2016, proiectant S.C CONSULTING
GRUP EXPERT S.R.L. Moinesti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–
economice „Amenajare scări, platforme, alei, zona Bloc Select 1 - Casa
Căsătoriilor” – faza: Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr
05/CGE/2013 - Revizuit 2016, proiectant S.C CONSULTING GRUP EXPERT
S.R.L. Moinesti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare pod strada 1 Mai, municipiul
Moinești” – faza: D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. nr
408/2016, proiectant S.C. ROUTTE –CONSTRUCT S.R.L Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–
economice „Reabilitare pod strada 1 Mai, municipiul Moinești” – faza: D.A.L.I. şi
a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr. nr 408/2016, proiectant S.C.
ROUTTE –CONSTRUCT S.R.L Bacău, cu 17 voturi pentru.
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Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare strada Avram Iancu, municipiul
Moinesti, județul Bacau”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico–economici,
proiect nr. 105/2015, proiectant S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Iași.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–
economice „Reabilitare strada Avram Iancu, municipiul Moinesti, județul Bacau”,
faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico–economici, proiect nr. 105/2015, proiectant
S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Iași, cu 17 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico– economice „Reabilitare strada Nicu Enea, municipiul
Moinesti, județul Bacau”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico–economici,
proiect nr. 108/2015, proiectant S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Iași.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–
economice „Reabilitare strada Nicu Enea, municipiul Moinesti, județul Bacau”, faza
D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico–economici, proiect nr. 108/2015, proiectant S.C.
ADRAL PROIECT S.R.L. Iași, cu 17 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind primirea
Municipiului Onești în calitate de membru la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Bacău – ADIB şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statului
acesteia.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Acest proiect de
hotarâre a fost retras de pe ordinea de zi și va fi analizat într-o ședință viitoare.
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Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind participarea
Unității Administrativ Teritoriale - municipiul Moinești ca membru afiliat la Bursa
Română de Mărfuri.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind participarea Unității Administrativ
Teritoriale - municipiul Moinești ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri, cu
17 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2017, prestate de beneficiarii
de ajutor social.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian - 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 Nimerciag Ioan, 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 2017, prestate de beneficiarii de ajutor social, cu 17
voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea
subvenţiei către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre și propun, cu unanimitate de voturi, completarea
alin. (1) al articolului 2 după cum urmează:
”ART. 2 - (1) Subvenţia stabilită în condiţiile art.1 se acordă lunar
proporțional cu activitatea prestată, începând cu luna ianuarie 2017.”
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerea Comisiei juridice.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea subvenţiei către Societatea
Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Bacău completat, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din
domeniul public în domeniul privat al municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 17
voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare a clubului sportiv de drept public
”Club Sportiv Municipal Moinești”.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian - 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 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare a clubului sportiv de drept public ”Club Sportiv
Municipal Moinești”, cu 17 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului de Ocupare al functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de
specialitate al Primarului municipiului Moineşti.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian - 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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare al
functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti, cu 17 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea
funcţiei de manager persoană fizică din Spitalul Municipal de Urgență Moinești.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela - preşedinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Enea Pavel-Iulian și Darie Constantin-Olivian - 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 Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager
persoană fizică din Spitalul Municipal de Urgență Moinești, cu 17 voturi pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Propunere privind evaluarea performanţelor profesionale a Secretarului
municipiului Moineşti pentru anul 2016.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: A fost întocmit raportul de evaluare a
performanțelor profesionale individuale, nota maximă de evaluare este 5, nota
obținută pentru îndeplinirea obiectivelor este 5, nota pentru îndeplinirea criteriilor
de performanță este 4,89 rezultând o notă finală de 4,94. Calificativul evaluării este
”foarte bine”.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot propunerea de evaluare a performanţelor profesionale a
Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2016, în forma prezentată.
Se aprobă Propunerea privind evaluarea performanţelor profesionale a
Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2016, cu 17 voturi pentru.
* Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială Moinești pe anul
2016.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Doamna Fodor Adela, șef Serviciu Asistență Socială: Activitatea din anul
2016 a fost direcționată pe aceleași linii, nu au intervenit schimbări majore, pot să
vă spun că a crescut ușor volumul de muncă, nu am avut incidente pe care să nu le
putem rezolva. În ceea ce privește protecția copilului am reușit să rezolvăm local
toate situațiile astfel încât în anul 2016 nu s-a instituit nici o formă de protecție
specială sau plasament familial, am intervenit, spunem noi, cu promptitudine.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Pentru venitul
minim garantat au fost 549 dosare, apoi 518 dosare.
Doamna Fodor Adela, șef Serviciu Asistență Socială: Numărul dosarelor
fluctuează, unii beneficiari reușesc să-și găsească un loc de muncă. Vreau să
răspund domnului consilier Paloșanu Mirel care spunea că ar fi bine să-i susținem
pe acești beneficiari să-și găsească un loc de muncă. Să știți că facem acest lucru și
legea prevede acest aspect în sensul că lunar transmitem situația lor către AJOFM
Bacău pentru a fi luați în evidențe și pentru a fi informați asupra locurilor de muncă
disponibile. Și noi îi consiliem. În plus, toate proiectele cu fonduri europene care au
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fost implementate și la nivelul municipiului Moinești, pe POS-DRU, au vizat
calificarea persoanelor de acest gen și în special femeile, nu număr de 200 de femei
care proveneau din mediul vulnerabil s-au calificat în diverse meserii: infirmier,
asistent social, baby-sitter și multe dintre acestea sunt angajate la Centrul de Servicii
Sociale Moinești. Cei care doresc cu adevărat beneficiază de spijinul nostru și în
final își găsesc de lucru.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Cine fixează
numărul de ore pe care trebuie să le presteze?
Doamna Fodor Adela, șef Serviciu Asistență Socială: Legea nr. 416/2001.
* Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai
persoanelor cu handicap din municipiul Moinești în semestrul II/2016.
Doamna Fodor Adela, șef Serviciu Asistență Socială: În anul 2016 a
existat o ușoară creștere a numericului, în timp au fost și decese ale persoanelor cu
handicap, prin urmare unii dintre asistenții personali și-au pierdut calitatea de
angajat. În funcție de criteriile de evaluare ale Comisiei, persoanele primesc gradul
grav de handicap, beneficiază de asistenți persoanali sau de indemnizație de
handicap, în funcție de opțiunea lor, iar noi, autoritatea locală trebuie să le angajăm
asistent persoanl sau să le întomim dosar pentru indemnizație. În municipiul
Moinești s-a găsit întotdeauna înțelegere și resurse financiare ca acești asistenți
personali să nu-și piardă locul de muncă, ceea ce nu se întâmplă în alte localități.
La ultima întâlnire la care am participat, am aflat că asistenții personali din Onești
nu primiseră salariul de 5 luni.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Suntem mulțumiți de activitatea celor
care beneficiază de ajutor social.
Domnul consilier Vandra Vasile: Vin cu o întrebare din partea unor cetățeni
dacă este oportună blocarea centrului în zona Select în perioada de iarnă.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Și în perioada de iarnă întrucât sunt
practicate de copii activități sportive specifice. În perioada de vară role, biciclete,
iarna săniuțe, patine.
Domnul consilier Vandra Vasile: Să se facă o dirijare mai bună a
circulației, nu numai acel indicator ”la dreapta”.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Da, există acel indicator ”la dreapta” pe
care scrie Comănești.
Domnul senator ing. Ilie Viorel: Eu sunt cel care am inițiat acest demers,
dați-mi voie să vă explic de ce. Am dorit ca Moinești-ul să intre în categoria
localităților care stimulează mersul pe jos, reducerea consumului de carburanți și
bineînțeles reducerea emisiilor de CO2. Acest demers a fost făcut pentru a-i
determina pe moineșteni să-și lase mașina acasă să meargă 500 m pe jos. Am avut
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discuții în Consiliul local pe această temă în anii anteriori și cu agenții economici
din zonă care s-au plâns că de sâmbătă până duminică le-au scăzut vânzările. Am
analizat situația și susțin acest demers și vă rog să-l susțineți și dumneavoastră în
continuare pentru că este bine ca în orice oraș, orice stațiune, statut la care aspirăm
să îndeplinim toarte condițiile, să existe o zonă pietonală cel puțin în week-end.
Domnul consilier Vandra Vasile: Să se intervină un pic la semnalizare.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Vom analiza împreună cu Poliția
rutieră.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de şedinţă: În programul de
măsuri privind îmbunătăţirea activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a
municipiului Moineşti pentru anul 2017, este stipulată și oprirea circulației în zona
centrală. Este trecut și interzicerea transportului de mare tonaj, dar nu se specifică
tonajul. Este trecut ”cu excepția riveranilor”, nu cred că este bine exprimat.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Există Hotarârea privind aprobarea
taxelor și impozitelor locale unde, într-o anexă este prevăzut tonajul de la 3,5 t la
7,5 t pentru care se achită taxe care constituie sursă de venit la bugetul local. Există
semnalizare rutieră în acea zonă.
Domnul consilier Ilie Vasile: La punctul 6 al ordinii de zi am aprobat
documentația tehnico-economică „Amenajare scări, platforme, alei, zona Bloc
Select 1 - Casa Căsătoriilor” – faza: Proiect tehnic şi indicatorii tehnico-economici.
Datorită faptului că Biblioteca Municipală se află lângă Casa Căsătoriilor, vin cu o
propunere. La Chișinău am văzut o alee a clasicilor cu toți clasicii români și Ștefan
Cel Mare, când treci pe acolo te simți cu adevărat român. Propun să amenajăm și la
noi o astfel de alee în fața Bibliotecii. Noi avem schimburi culturale cu Republica
Moldova și consider că este bine să avem și noi și ei o astfel de alee a clasicilor.
Domnul consilier Palașanu Mirel: În parcul Tei să amenajăm un monument
închinat marelui poet Mihai Eminescu.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Avem un monument dedicat lui Mihai
Eminescu pe care l-am mutat în urmă cu trei luni din curtea Judecătoriei în parcul
din fața Primăriei în dreptul Casei Căsătoriilor. Acolo nu era vizibil, mai mult am
organizat un eveniment în data de 18 ianuarie dedicat zilei de naștere a marelui poet
Mihai Eminescu la care a participat actorul Dorel Vișan. O parte dintre
dumneavoastră ați fost prezenți.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa ordinară din 27.01.2017, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
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