CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 27.04.2017, 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
27.04.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 464/20.04.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 16 consilieri locali.
Lipsește motivat domnul consilier Botezatu Sorin.
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 și reprezentanţi mass-media.
Din partea Spitalului Municipal de Urgență Moinești participă doamna ec.
Găman Oana – director economic, d-na ec. Belciu Lăcrămioara – șef serviciu
RUNOS și d-na consilier juridic Botezatu Maura.
La ședință participă un grup de cetățeni din municipiul Moinești.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 30.03.2017 a fost afişat pe pagina web
www.moinesti.ro, la sediul Primăriei şi a fost pus la dispoziţia comisiilor de
specialitate pentru a fi analizat în cadrul şedinţelor de comisii şi rezolvat cu
eventualele obiecţiuni şi, având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul
dacă sunt obiecţiuni cu privire la conţinutul acestuia.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 30.03.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 30.03.2017, cu 16 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Pentru buna desfăşurare a şedinţelor
Consiliului Local al municipiului Moineşti, potrivit art. 35 din Legea nr. 215/2001
şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Moineşti, trebuie ales un nou preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă
de trei luni. Comisiile de specialitate au propus pe domnul consilier Breahnă
Neculai. Dacă aveţi şi alte propuneri.
Nefiind alte propuneri şi ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate,
supun la vot Proiectul de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni cu
propunerea Comisiilor de specialitate.
Se aprobă preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului
Moineşti, pentru o perioadă de trei luni, domnul consilier Breahnă Neculai, cu 16
voturi pentru.
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Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Breahnă Neculai – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a
conduce lucrările ședinței.
Domnul consilier Breahnă Neculai, 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 30.03.2017.
2. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului
Local al Municipiului Moinești, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
3. Proiect de Hotărâre privind constatarea de către Consiliului Local al
Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de
consilier local.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în
Consiliul Local al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local Moinești nr. 92 din 19.08.2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului
Moineşti la data de 31.03.2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local Moinești nr. 131 din 19.11.2010.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local
Moinești nr. 166 din 16.12.2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea transmiterii în folosință gratuită a
unui teren în suprafață de 492 mp situat în municipiul Moinești, strada Er.
Grigorescu, către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul
Județean Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Diverse.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Consult pe
domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul ordinii de zi, cu
respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, ulterior
modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
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Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 27.04.2017, cu 16 voturi
pentru.
Punctele 1 și 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind constatarea de
către Consiliului Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, a încetării de drept
a unui mandat de consilier local.
Domnul consilier Breahnă Neculai, 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 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 constatarea de către Consiliului
Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de
consilier local, cu 16 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind validarea unui
mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti.
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Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Dau cuvântul
preşedintelui Comisiei de validare pentru a prezenta raportul.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, preşedintele Comisiei de validare:
Comisia de validare aleasă pe întregul mandat, prin Hotărârea nr. 70 din 23.06.2016
formată din: Nimerciag Ioan – preşedinte, Văsâi Ion – secretar, Pascalini NiniAlexandru, Enea Pavel Iulian, Palașanu Mirel – membri, a examinat, în
conformitate cu dispoziţiile art. 31, aliniatul „3” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
legalitatea alegerii în funcția de consilier local a domnului Abăcioaie Sergiu-Dan.
Comisia de validare a constatat faptul că, locul de consilier al doamnei Matei
Alina-Georgiana a devenit vacant prin încetarea mandatului de consilier local al
acesteia, înainte de expirarea duratei normale, ca urmare a demisiei.
Prin adresa nr. 1147/07.04.2017 Partidul Național Liberal - Organizaţia
Judeţeană Bacău propune pentru validare pe locul rămas vacant pe domnul
Abăcioaie Sergiu-Dan, supleant pe lista de candidați a Partidului Național Liberal.
Potrivit art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali: ”în caz de vacanţă a mandatelor de
consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante,
în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru
ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții confirmă în scris, sub
semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale, că supleanţii fac parte din partidul
politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale.”
Consultând lista de candidaţi a Partidului Național Liberal de la alegerile din
05 iunie 2016, se constată că următorul pe listă este domnul Abăcioaie Sergiu-Dan.
Având în vedere adresa Organizaţiei Judeţene Bacău a Partidului Național
Liberal nr. 1147/07.04.2017 prin care confirmă că domnul Abăcioaie Sergiu-Dan
face parte din acest partid politic, propunem Consiliului Local al municipiului
Moineşti validarea mandatului de consilier local.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă dă citire
proiectului de hotărâre şi supune la vot validarea mandatului de consilier local al
domnului Abăcioaie Sergiu-Dan.
Mandatul domnului Abăcioaie Sergiu-Dan a fost validat cu 16 voturi pentru.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu-Dan depune jurământul.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
local în Consiliul Local al Municipiului Moineşti, cu 16 voturi pentru.
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Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 92 din 19.08.2016.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Întrebări?
Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre și propun, cu unanimitate de voturi, pe domnul
consilier Abăcioaie Sergiu-Dan să fie membru în Consiliul Comunitar Consultativ.
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 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 Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerea prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local Moinești nr. 92 din 19.08.2016, cu 17 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 31.03.2017.
Domnul consilier Breahnă Neculai, 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 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 Brehnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor
Municipiului Moineşti la data de 31.03.2017, cu 17 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2017.
Domnul consilier Brehnă Neculai, 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 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 Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2017, cu 17 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 131 din 19.11.2010.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiin, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu 4 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.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local Moinești nr. 131 din 19.11.2010, cu 17 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti,
judeţul Bacău.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În anul 2015 am adoptat structura
organizatorică a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti tot cu 414 paturi și acum
tot același număr de paturi. Vă rog să ne explicați.
Doamna ec. Belciu Lăcrămioara, șef Serviciu RUNOS la Spitalul
Municipal de Urgență Moinești: Au fost înființate trei compartimente noi tot în
același număr de paturi. De la secția Chirurgie generală au fost distribuite opt paturi
și trei paturi din cadrul secției Medicină internă.
Domnul consilier Breahnă Neculai, 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, 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
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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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu
paturi a Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău, cu 17 voturi
pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind abrogarea
Hotărârii Consiliului Local Moinești nr. 166 din 16.12.2016.
Domnul consilier Breahnă Neculai, 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 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 Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local
Moinești nr. 166 din 16.12.2016, cu 17 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
transmiterii în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 492 mp situat în
municipiul Moinești, strada Er. Grigorescu, către Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură – Centrul Județean Bacău.
Domnul consilier Breahnă Neculai, 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 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 Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea transmiterii în folosință
gratuită a unui teren în suprafață de 492 mp situat în municipiul Moinești, strada Er.
Grigorescu, către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul
Județean Bacău, cu 17 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Vă informez că marți începand cu ora
13,00 am fost vizitați de o delegație formată din șase persoane de la Comisia
Europeană - Direcția Generală de Politică Regională și Urbană. La acestă întrunire
au mai participat: o delegație formată din cinci membri de la ADR Nord-Est Piatra
Neamț, domnul președinte al Consiliului Județean Bacău și primarii orașelor
Comănești, Dărmănești, Tg. Ocna, Slănic Moldova și Onești. Au fost aduse în
discuție proiectele implementate cu fonduri europene și am prezentat portofoliul cu
proiectele ce urmează a fi depuse pentru finanțare nerambursabilă. Am efectuat o
vizită în parcul Băi unde membrii Comisiei Europene au fost plăcut impresionați și
chiar ne-au felicitat pentru ceea ce am realizat, apoi au vizitat Ambulatoriul de
specialitate și Maternitatea, investiții realizate cu fonduri europene. După aceasta sau deplasat în orașul Comănești unde au vizitat câteva străzi și un centru social.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: Am primit chiar acum un
mesaj, un cetățean întreabă dacă se poate înființa o stație de transport în comun
lângă Spital. Sunt mulți cetățeni, spune el, care nu-și permit un taxi.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Traseul de transport local nu trece prin
fața spitalului, trece pe strada T. Vladimirescu și str. V. Alecsandri. Este o dorință a
celor care efectuează transport interurban, aceste trasee au fost licitate la Consiliul
Județean, stație de înbarcare/debarcare este la Autogară și pe platoul Lucăcești. Nu
există traseu nici pentru transport local și nici interurban pe strada Zorilor.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru: S-ar putea face ceva în această
privință?
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Nu, pentru că nu poți schimba Caietul
de sarcini de la Consiliul Județean. Au fost la audiențe persoane care au ridicat
această problemă, le-am spus și dumnealor faptul că traseele au fost licitate așa cum
au fost aprobate în Consiliul local.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Fizic nu este loc.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Vreau să-l felicit pe domnul prof. dr.
Abăcioaie Sergiu-Dan pentru intrarea în rândurile consilierilor locali. Am mai
ridicat odată și revin cu problema panourilor electorale pentru că tot se apropie
alegerile, arată trist și urât. Să incercăm să le reabilităm, ori să le schimbăm pentru
că sunt foarte vechi, ramele le pot confecționa eu. Acolo vor fi afișele cu noii
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candidați la funcția de primar. Să găsim o soluție ca după folosire să nu mai ajugă
așa. Referitor la revizuirea Strategiei de dezvoltare, propun ca ștrandul să-l prindem
într-un program tot în cadrul stațiunii.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Proiectul de reabilitare a ștrandului a
fost depus odată pentru finanțare la ADR Nord-Est și se află pe lista de așteptare,
acum l-am depus la Compania Națională de Investiții București din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale. În prezent aceste proiecte depuse de noi se află
în evaluare la Ministerul Dezvoltării Regionale.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Sperăm să se facă această evaluare cât
mai repede pentru că sunt mulți ani de când ștrandul nu mai poate fi folosit, arată ca
o casă părăsită. O altă problemă, am primit o adresa de la domnul prof. Iftimie
Adrian.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Această adresă a fost primită ieri la ora
16,00.
Domnul consilier Palașanu Mirel: După ce am citit-o mi-am amintit că
acum 20 de ani când m-am căsătorit am găsit o casă de vânzare în comuna Zemeș.
Era primăvară, eu mare amator de natură am propus soției mele să o cumpărăm, dar
ea mi-a spus că noi în loc să evoluăm venim la comună, vom avea și copii. Mi-a
propus să rămânem în Moinești că mâine-poimâine va deveni municipiu și, credețimă domnule profesor că așa s-a întâmplat. Eu sunt de acord să progresăm, nu să
regresăm, să rămânem la rang de municipiu și stațiune. Cu toții cred că milităm spre
mai bine. Nu știu dacă taxele și impozitele sunt mai mici.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Puteți face o comparație cu orașul
Comănești, ambele sunt pe site, puteți vedea că taxele sunt mai mici ca la
Comănești.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În spatele Poștei ne confruntăm cu o
problemă, gunoiul lăsat de cei care vin acolo. Rog Poliția Locală să facă scris celor
de acolo ca să facă curățenie.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Poliția locală va lua măsurile necesare.
Domnul consilier Ilie Vasile: În legătură cu propunerea domnului profesor
Iftimei Adrian, consider că dacă s-au strâns semnături și totul este legal, nu putem
să împiedicăm o formă de manifestare a democrației. Dar atât timp cât impozitele
sunt mai mici decât cele de la Comănești, nu văd rostul organizării acestui
referendum. Ne gândim că în Moinești nu sunt locuri de muncă, ne gândim să luăm
măsuri ca să menținem populația în municipiul Moinești. Odată ce realizăm această
stațiune va veni multă lume dinafară, vor veni și investitori. Atât timp cât ne calcă
pragul persoane din străinătate, putem atrage investitori, ca stațiune turistică avem o
deschidere extraordinară. Mulți se vor întoarce acasă în Moinești și va fi foarte bine.
Odată ce dipar niște posturi, scade comerțul, scade puterea de cumpărare și pierdem
și locurile de muncă pe care le mai avem, acei mici comercianți și așa au dispărut
mulți datorită deschiderii super marketurilor. Trebuie să ne gândim la mai multe
aspecte. Dar, dacă sunt întrunite toate condițiile pentru organizarea acestui
referendum, nu este bine să împiedicăm o formă de manifestare a democrației. Dar
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cei care l-au inițiat să tină cont de mai multe lucruri. Atât timp cât nu este avantajos,
cred că este bine să-l retragă. Aceasta este părerea mea, eu țin la valorile
democrației, dar vreau ca Moinești-ul să se dezvolte. S-au făcut sacrificii mari,
acum când vrem să ieșim la rampă cu spitalul, cu baza de tratament care va fi, acum
dăm inapoi?! Chiar dacă taxele și impozitele ar fi cu 10-20 lei mai mari, ca să
dezvolți un municipiu stațiune turistică, consider că fiecare cetățean trebuie să-și
aducă contribuția. Nu numai să primim și noi, ca cetățeni, trebuie să mai facem câte
ceva pentru copiii noștri. Am toată familia plecată în străinătate și mă doare fatul că
nu sunt locuri de muncă și nu putem fi împreună. În campania electorală am văzut
câte apartamente sunt goale. În Moinești erau 25.000 de oameni angajați, erau
dealurile pline cu sonde, acum vedeți și dumneavoastră în ce situație s-a ajuns. Cei
care ne conduc să țină cont mai mult de Moinești, este cazul să urgentăm proiectele
prioritare de investiții pentru Moinești mai ales că avem și un reprezentat în Guvern.
Consider că nu trebuie să ieșim în stradă, să facem demostrație ca să atragem atenția
Guvernului. Am văzut la Podul Turcului că au ridicat un hotel, noi stagnăm în
hârtii, în aprobări. Ar trebui să le spunem să nu ne mai țină cu promisiuni, să facă
ceva. Înainte de revoluție se construia un bloc în două luni, iar de 25 de ani nu se
poate termina hotelul. Nu vreau să se creadă că plâng după epoca Ceaușescu, dar
nici așa, aceasta este părerea mea.
Doamna secretar jr. Dîrlău Marilena: Vă informez despre documentația
depusă de domnul Iftimie Adrian. Într-adevăr la Secretarul municipiului Moinești a
fost depusă această documentație. În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001
am obligația să verific veridicitatea datelor înscrise în documentele depuse, mai
exact acele liste de semnături. Am transmis acest dosar cu liste Serviciului de
Evidență Informatizată a Persoanei și Stare Civilă pentru a verifica dacă acele date
sunt corecte. În urma verificării consultând baza de date a județului Bacău, s-a
constatat că mai multe persoane, peste 100, care au fost înscrise cu semnături în
aceste liste nu corespund cu datele de identitate de stare civilă, aveau domiciliul în
alte localități și figurau și decedați. Având în vedere acest răspuns al Serviciului de
Evidență Informatizată a Persoanei și Stare Civilă, am depus acest dosar spre
soluționare Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești pentru că erau niște
documente transmise în fals pentru care eu nu puteam să-mi asum răspunderea să vi
le propun pentru promovarea unui proiect de hotarâre. În acest moment acest dosar
se află în cercetare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești. Avem multe
petiții de la domnul Iftimie și alți cetățeni care și-au dat semnătura în acele liste,
depuse la Instituția Prefectului, Guvern, Președintele României, însă excede
cadrului de soluționare a cestei probleme de către Consiliul Local până când nu
există o hotarâre a acestor organe de cercetare penală. Am vrut să vă informez
despre stadiul acestei solicitări pentru a ști și dumneavoastră unde ne aflăm. La
această solicitare pe care domnul Iftimie a depus-o ieri, nu am avut timpul să o
postez pe site ca dumneavoastră să o puteți lua în discuție la punctul ”diverse”.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Domnul Iftimie motivează solicitarea
respectivă, semnăturile, pentru ce, de ce vot trecerea de la municipiu la oraș?
Domnul Iftimie Adrian: Toți cei care au discutat au mințit. Sub sancțiunea
răspunderii dacă puteți proba ceea ați afimat.
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Domnul primar jr. Vieru Valentin: Vi s-a dat cuvântul ca să expuneti ceea
ce doriți, nu ca să aduceți acuze. În acest caz vă puteți adresa organelor de cercetare
penală care credeți că poate soluționa.
Domnul Iftimie Adrian: Am fost întrebat și ca profesor de biologie cum văd
propunerea Primăriei de aprobare a stațiunii pe bucățele, care este sursa acestei
stațiuni? Avem un singur izvor sufuros, unul fieros și unul azotos. Avem bază
materială? Ori credeți că vor veni străini să arunce cu bani, din ce să facem
stațiune? Doamna care a prezentat strategia nu a spus nimic, eu nu am înțeles nimic.
Domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de şedinţă: Doamna nu este
în sală.
Domnul Iftimie Adrian: Eu am curajul să afirm aici că acea propagandă pe
care ați făcut-o cu taxele nu este adevărată, se reduc cu 10% la două capitole.
Petrolul care a fost gestionat de oameni aduși din alte localități a avut de pierdut.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Vă adresați conducerii primăriei sau a
PETROM? Ei nu sunt aici.
Domnul Iftimie Adrian: Aveți dreptate. Ați spus că impozitele sunt mai
mici. Am venit cu trei cetățeni care susțin ceea ce spun că nu sunt mai mici.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Vă rog să vă adresați în scis Primăriei și
vă vom răspunde punctual la întrebările dumneavoastră.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: A spus că raportat la orașul Comănești.
Domnul Iftimie Adrian: Dumneavoastră spuneți că impozitul este mai mic
decât la Comănești? Eu vă spun că nu este așa, la două capitole este mai mare cu
10%.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Îmi aduc aminte că anul trecut că tot cu
dumneavoastră în sală au fost prezentate impozitele de la Comănești și de la
Moinești.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Să presupunem că Moineștiul redevine
oraș, spuneți două avantaje.
Domnul Iftimie Adrian: La două capitole întrega populație va plăti cu 10%
impozit mai mic. Dumneavoastră veți pierde, consilierii locali, secretarul,
președintele. Nu ați făcut nimic de când ați venit.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Printr-un proiect realizat cu fonduri
europene au fost create 43 de locuri de muncă la Centrul Social.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Aveți și dumneavoastră dreptate, dacă
noi creăm facilități oamenilor dinafara țării, vor veni să investească.
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Domnul Iftimie Adrian: Avem înscrisurile că nu se confirmă cele afirmate
de dumneavoastră.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Dacă le aveți, de ce nu ni le dați și
nouă?!
Domnul Iftimie Adrian: Sunt pregătite pentru Curtea de Apel Bacău, sunt
într-adevăr câteva scăpări, câțiva minori, câțiva țigani, dar în rest sunt bune.
Dumneavoastră ați tergiversat.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Dar Legea nu permite minori, cetățeni
cu domiciliul în altă localitate, decedați.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Breahnă Neculai, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa ordinară din 27.04.2017, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
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