CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 27.03.2015, 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, aliniatul „1” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 27.03.2015.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 617/23.03.2015 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipseşte motivat domnul consilier Talpău Sorin Ciprian.
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 şi reprezentanţi mass-media.
La şedinţă participă managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti –
domnul dr. Cotîrleţ Adrian.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 27.02.2015 şi procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 13.03.2015 au fost afişate pe pagina web www.moinesti.ro, la
sediul Primăriei şi au fost puse la dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi
analizate în cadrul şedinţelor de comisii şi rezolvate cu eventualele obiecţiuni şi,
având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu
privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 27.02.2015.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 27.02.2015, cu 18 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 13.03.2015.
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Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 13.03.2015, cu 18
voturi pentru.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, 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 27.02.2015.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
13.03.2015.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2014.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind desfăşurarea manifestărilor culturale şi sportive
în Municipiul Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 252 din inventarului
domeniului public al municipiului Moineşti însuşit prin Hotărârea Consiliului Local
Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al municipiului Moineşti a unor imobile clădiri situate în
municipiului Moineşti, strada Plopilor, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea
unor bunuri situate în strada Plopilor, aparţinând domeniului privat al municipiului
Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
municipiului Moineşti însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999
şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 152 din 18.12.2014 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău pentru
anul 2015.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85
din 07.07.2014 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii
„Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86
din 07.07.2014 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii
„Reabilitare străzi asfaltate în municipiul Moineşti – strada Osoiu”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 7 din 22.01.2015.
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Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Listei cu persoanele fizice atestate
în funcţia de administrator imobile la asociaţiile de proprietari/locatari, declarate
admise la concursul organizat în luna martie 2015.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal de
Urgenţă Moineşti a unui număr de 14 locuinţe situate în imobilul Bloc de locuinţe
sociale din strada Vasile Alecsandri, nr. 50.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre privind acordarea avizului de oportunitate pentru
întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere pavilion medical existent”,
strada Tudor Vladimirescu, nr. 376, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul
privat în domeniul public al municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
18. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren aparţinând
domeniului public al municipiului Moineşti, în vederea executării lucrării
„Alimentare cu energie electrică Staţie Epurare Moineşti Nord”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
19. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren aparţinând
domeniului public al municipiului Moineşti, în vederea executării lucrării
„Alimentare cu energie electrică Staţie Epurare Moineşti Sud”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
20. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren în vederea
executării lucrării „Modernizare LES 20 kV PT6-PT40” municipiul Moineşti,
judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
21. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
62/08.07.2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Moineşti în
Consiliul de Administraţie a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul
Bacău.
Iniţiator: Consiliul Local al municipiului Moineşti
22. Diverse.
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 al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 27.03.2015, cu 18 voturi
pentru.
Punctele 1 şi 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
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Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie pe anul 2014.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe
anul 2014, cu 18 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
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Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela – secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea,Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini
Alexandru şi Ladaru Daniela - 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerea de majorare a sumei cu 15 mii lei
pentru Reabilitare teren de sport la Şcoala George Enescu şi cu 20 mii lei pentru
ansamblul de joacă.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Moineşti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind desfăşurarea
manifestărilor culturale şi sportive în Municipiul Moineşti.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.

6

Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind desfăşurarea manifestărilor culturale
şi sportive în Municipiul Moineşti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
poziţiei nr. 252 din inventarului domeniului public al municipiului Moineşti însuşit
prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1347/2001.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
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Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 252 din
inventarului domeniului public al municipiului Moineşti însuşit prin Hotărârea
Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1347/2001, cu 18 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moineşti a unor
imobile clădiri situate în municipiului Moineşti, strada Plopilor, judeţul Bacău.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Moineşti a unor imobile clădiri situate în
municipiului Moineşti, strada Plopilor, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind scoaterea din
funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri situate în strada Plopilor,
aparţinând domeniului privat al municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul de urbanism: Comisia
formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar, Botezatu
Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri,
în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
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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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea şi
valorificarea unor bunuri situate în strada Plopilor, aparţinând domeniului privat al
municipiului Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
inventarului domeniului public al municipiului Moineşti însuşit prin Hotărârea
Consiliului Local Moineşti nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1347/2001.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.

10

Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind completarea inventarului domeniului
public al municipiului Moineşti însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Moineşti
nr. 79/1999 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 152 din
18.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului
Moineşti, judeţul Bacău pentru anul 2015.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Moineşti nr. 152 din 18.12.2014 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău pentru
anul 2015, cu 18 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 85 din 07.07.2014 privind aprobarea asigurării
cofinanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare strada Păcii, municipiul
Moineşti, judeţul Bacău”.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 85 din 07.07.2014 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţii „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”, cu 18
voturi pentru.
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Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 07.07.2014 privind aprobarea asigurării
cofinanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare străzi asfaltate în municipiul
Moineşti – strada Osoiu”.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 86 din 07.07.2014 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului
de investiţii „Reabilitare străzi asfaltate în municipiul Moineşti – strada Osoiu”, cu
18 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 22.01.2015.

13

Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 7 din 22.01.2015, cu 18 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Listei cu persoanele fizice atestate în funcţia de administrator imobile la asociaţiile
de proprietari/locatari, declarate admise la concursul organizat în luna martie
2015.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
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şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Listei cu persoanele fizice
atestate în funcţia de administrator imobile la asociaţiile de proprietari/locatari,
declarate admise la concursul organizat în luna martie 2015, cu 18 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind darea în
administrare Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti a unui număr de 14 locuinţe
situate în imobilul Bloc de locuinţe sociale din strada Vasile Alecsandri, nr. 50.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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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Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind darea în administrare Spitalului
Municipal de Urgenţă Moineşti a unui număr de 14 locuinţe situate în imobilul Bloc
de locuinţe sociale din strada Vasile Alecsandri, nr. 50, cu 18 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea
avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu
„Extindere pavilion medical existent”, strada Tudor Vladimirescu, nr. 376,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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 completat, cu unanimitate de voturi.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr.
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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 completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea avizului de oportunitate
pentru întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere pavilion medical
existent”, strada Tudor Vladimirescu, nr. 376, municipiul Moineşti, judeţul Bacău,
cu 18 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
trecerii unui bun din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moineşti.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din
domeniul privat în domeniul public al municipiului Moineşti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A.,
asupra unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti, în
vederea executării lucrării „Alimentare cu energie electrică Staţie Epurare
Moineşti Nord”.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
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privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren
aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti, în vederea executării
lucrării „Alimentare cu energie electrică Staţie Epurare Moineşti Nord”, cu 18
voturi pentru.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A.,
asupra unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti, în
vederea executării lucrării „Alimentare cu energie electrică Staţie Epurare
Moineşti Sud”.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian 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 Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren
aparţinând domeniului public al municipiului Moineşti, în vederea executării
lucrării „Alimentare cu energie electrică Staţie Epurare Moineşti Sud”, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A.,
asupra unui teren în vederea executării lucrării „Modernizare LES 20 kV PT6PT40” municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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 Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute, către E.ON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren în
vederea executării lucrării „Modernizare LES 20 kV PT6-PT40” municipiul
Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 62/08.07.2010 privind numirea reprezentanţilor
Consiliului Local Moineşti în Consiliul de Administraţie a Spitalului Municipal de
Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, secretarul Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Nimerciag Ioan – secretar, Tincu Liliana
şi Ilie Vasile – membru, 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, cu propunerea ca d-na
consilier Tincu Liliana Angela să fie membru supleant în Consiliul de Administraţie
la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti.
Doamna consilier Chirea Mihaela, secretarul Comisiei economice: Comisia
formată din Vieru Valentin - preşedinte, Chirea Mihaela - secretar, Spătaru Eugen,
Bulboacă Barbu Gabriel, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru
Daniela - 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, cu propunerea ca d-na
consilier Tincu Liliana Angela să fie membru supleant în Consiliul de Administraţie
la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările

21

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, cu propunerea ca d-na
consilier Tincu Liliana Angela să fie membru supleant în Consiliul de Administraţie
la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti.
Domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea Comisiilor de specialitate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 62/08.07.2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local
Moineşti în Consiliul de Administraţie a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti,
judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 22 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Adresa nr. 4044 din 24.03.2015 a Spitalului Municipal de Urgenţă
Moineşti.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dau cuvântul domnului dr. Cotîrleţ Adrian,
managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti.
Domnul dr. Cotîrleţ Adrian, managerul Spitalului Municipal de Urgenţă
Moineşti: V-am informat despre problemele cu care ne confruntăm şi vă rog să le
analizaţi.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dacă aveţi întrebări?
Nu sunt, vom analiza şi vom vedea ce măsuri pot fi luate pentru remedierea
celor sesizate de Direcţia de Sănătate Publică Bacău şi Compartimentul S.P.C.I.N.
din cadrul spitalului.
Dacă aveţi alte probleme.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Referitor la canalul din faţa
Detaşamentului de Pompieri, începând de la supemarketuri şi până la Biserică, este
murdar, se vede urât, trebuie curăţat.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: S-a început curăţenia, am transmis
operatorului să măture mai întâi trotuarele şi străzile, se intervine şi cu autospeciala
de măturat. Aşa cum am făcut în fiecare an vom curăţa noi rigola cu beneficiarii de
ajutor social.
Domnul consilier Bulboacă Barbu Gabriel: Săptămâna trecută am văzut pe
cei care se ocupă de curăţenie, au măturat foarte bine zona de la Trezorerie, dar în
câteva zile se face la loc. Propunerea mea este că ar trebui ca instituţiile din această
zonă să ia măsuri în scopul întreţinerii curăţeniei. Pe acolo trece multă lume şi sunt
şi angajaţii acestei instituţii. Am asistat întâmplător la o discuţie între un lucrător de
la salubrizare şi un funcţionar de la această instituţie şi îi spunea că este bine să
vorbească cu şefii lui ca să le monteze coşuri de gunoi. Răspunsul a fost că primăria
trebuie să monteze aceste coşuri. Dar este şi obligaţia instituţiei respective să
asigure salariaţilor locuri speciale pentru pauză.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Domnul director Ifrim şi-a notat, va
verifica şi va sancţiona atunci când este cazul, iar prin grija Serviciului
Administrarea Domeniului Public şi Privat, vom monta coşuri de gunoi.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Domnul consilier Irimia la şedinţa din
luna ianuarie ridica problema semnelor de circulaţie interzisă. Dumneavoastră aţi
dispus cuiva să urmărească acest caz. Avem şi noi în zona Poştei unde s-a luat
tăbliţa „cu excepţia riveranilor”. Ieri am trecut pe stradă şi în zona poştei era plin de
lume. Am întâlnit un tânăr care mi-a spus că este voie să intre pe interzis. Dacă s-a
schimbat legislaţia, să facem ceva pentru că nu se mai poate circula, nu se poate
intra, nu se poate ieşi. În zonă s-a deschis şi un sevice auto. Domnul viceprimar
cunoaşte problema. Să montăm tăbliţa „cu excepţia riveranilor”.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Domnule director, orice sesizare că rog să
o notaţi şi în şedinţa următoare să răspundeţi domnilor consilieri cum s-a rezolvat.
Domnul Ifrim Dorin, director executiv Direcţia Poliţia Locală: Cu privire
la nerespectarea indicatorului „acces interzis” din zona Parcului Băi, am acţionat
împreună cu Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipale. Au fost aplicate 26
sancţiuni, 10 amenzi şi 16 avertismente.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Veţi continua monitorizarea zonei Parcului
Băi şi zona Poştei. Puteţi trimite o adresă la Companie pentru ca factorii poştali să
meargă pe teren şi să nu mai cheme cetăţenii la sediul poştei, s-ar evita aglomeraţia.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Printr-o hotărâre a Consiliului Local
am aprobat ca toţi agenţii economici care intervin în carosabil sau trotuare, după
terminarea lucrărilor să aducă terenul la starea iniţială. În faţa Judecătoriei este o
groapă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Şi noi am sesizat, o vor remedia.
Domnul consilier Irimia Dumitru: Am înţeles că Hotărârea judecătorească
referitoare la hotel şi baza de tratament este definitivă şi irevocabilă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Da. Am trimis somaţie celor doi proprietari
ca în termen de 15 zile de la data primirii, dar nu mai târziu de 10 aprilie 2015, să se
prezinte la sediul primăriei în vederea întocmirii procesului verbal de predareprimire a imobilului care a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr.
2390/2007. Această somaţie a fost primită, avem semnătura destinatarului, aşteptăm
să se prezinte şi să întocmim procesul verbal de predare-primire. Dacă nu se va
întâmpla până la data de 10 aprilie 2015, vom investi un executor judecătoresc
pentru a pune în executare această hotărâre. Din acel moment va trebui să
identificăm suma necesară pentru întocmirea expertizei tehnice şi vă provoc la o
dezbatere publică pentru a decide ce vom face cu acest imobil. Regret că domnul dr.
Cotîrleţ a trebuit să plece şi faptul că nu a susţinut cu mai multe argumente
documentul pe catre l-a depus. Voi face toate demersurile ca să finalizăm acest
obiectiv numit hotel şi bază de tratament. Cât din el va deveni hotel, ce anume vom
putea face ca să fie eficient, să-l putem administra cum trebuie, vom stabili
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împreună. Ce alte destinaţii îi putem da, am mai discutat pe această temă. Cred că
cel mai bine ar fi să predăm un corp de clădire în vederea construirii un bloc de
locuinţe ANL pentru specialişti. Azi aţi aprobat acele locuinţe sociale pentru
medici. Nu este tocmai ceea ce ar trebui pentru ei, dar asta avem acum. Sperăm ca
în perioada următoare să avem bloc de locuinţe ANL pentru specialişti aşa cum au
alte municipii. S-a discutat anul acesta la şedinţa de bilanţ a Judecătoriei Moineşti
despre un sediu pentru această instituţie. Poate fi o variantă, mai sunt şi alte
propuneri. Serviciul de Evidenţă a Persoanelor funcţionează într-un spaţiu închiriat
de la Poliţia Municipală, nu se cade atât timp cât avem spaţii. Putem înfiinţa acel
Centru al cetăţeanului unde să funcţioneze Serviciul de taxe şi impozite locale,
Administraţia Financiară. Şi la întâlnirea pe care am avut-o cu Centrul de Afaceri
am exprimat ceea ce dorim şi vrem să facem pentru a avea atât venituri la bugetul
local cât şi adresabilitate. Vă provoc la o discuţie, cred că imediat după sărbătorile
pascale, ca să ştim pe ce drum pornim, care este ţinta noastră. Cred că este cel mai
important obiectiv pentru perioada următoare. Toate celelalte consider că pot trece
pe locul doi.
Referitor la chestionarele pe care le transmitem pentru a vedea gradul de
satisfacere al cetăţenilor, în continuare hotelul rămâne pe primul loc. În celelelte
domenii s-a constatat că s-au făcut paşi: învăţământ, sănătate, salubritate. Dacă şi
Spitalul de Urgenţă Moineşti va ajunge să fie închis din lipsă de funcţionalităţi,
atunci şi noi va trebui să închidem primăria şi să plecăm acasă. Totuşi Spitalul
Moineşti este unul din primele spitale acreditate din ţară, beneficiază de aparatură
şi dotări dintre cele mai moderne. Nu cred că este cazul să ne speriem. Apreciez
managementul acestei instituţii, că doreşte să facă mai mult, dar trebuie corelat şi cu
celelalte: învăţământ, medicina şcolară.
Doamna consilier Ladru Daniela: S-a anulat contractul de vânzarecumpărare? În acest caz ce sumă trebuie să-i dăm?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Legat de sume, nu ştim acum dacă cealaltă
parte nu va acţiona în instanţă pentru a corecta sumele. Referitor la sume, vă
amintiţi de procesul cu S.C. TERMAX, cei care au fost consilieri şi în legislatura
trecută; unii dintre dumneavoastră mi-au spus că ar fi bine să fim mai temperaţi ca
să nu plătim 50 mii euro despăgubire. Noi am câştigat procesul, mai mult S.C.
TERMAX a cerut 50 mii euro despăgubiri. Noi am făcut prin Biroul Juridic cerere
reconvenţională, amintindu-le că nu au respectat obligaţiile contractuale şi chiar
dacă în contract nu a fost menţionat că noi am putea primi despăgubiri dacă nu-şi
îndeplinesc obligaţiile, instanţa de judecată a dispus că aceeaşi sumă va trebui să fie
valabilă şi pentru cealaltă parte. Hotărârea judecătorească nu este încă definitivă şi
irevocabilă.
Deocamdată nu ştim suma, dacă vor accepta suma din 2007, nu cred că ar
trebui să fie o problemă. Dacă ne va acţiona în instanţă ca să mai ceară bani, vom
cere o expertiză pentru a vedea dacă această clădire mai are valoarea din 2007.
Doamna consilier Tincu Liliana: Trebuie să plătească împozitele pe clădire
şi teren.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Este obiectul unei alte acţiuni în instanţă,
Camera de Conturi Bacău a sesizat şi faptul că trebuia să-l impozităm. Au fost
impuşi la plată, dar ei au atacat în instanţă Decizia de impunere şi ne judecăm.

24

Propun ca şedinţa ordinară să o convocăm pentru data de 24 aprilie, dacă nu
apare o problemă urgentă până atunci.
Supusă la vot, propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Cojocaru Florinel, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa din 27.03.2015, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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