CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 27.01.2016, 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 27.01.2016.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 37/21.01.2016 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipsește motivat domnul consilier Pascalini Nini Alexandru.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti, directori și contabili șefi ai unităților de
învățământ din municipiul Moinești și reprezentanţi mass-media.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Conform prevederilor art. 42, alin.
(7) din Legea nr. 215/2001, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 15.12.2015 și
procesul-verbal al ședinței extraordinare din 14.01.2016 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 15.12.2015.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare din 15.12.2015, cu 18 voturi
pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 14.01.2016.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 14.01.2016, cu
18 voturi pentru.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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 15.12.2015.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
14.01.2016.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2016 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2017-2019 al
Municipiului Moinesti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB.
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Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
5. 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: Viceprimarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind completarea Hotarârii Consiliului Local al
Municipiului Moinești nr. 49 din 27.03.2015.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de
interes local pe anul 2016, prestate de beneficiarii de ajutor social.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizării Reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul şcolar
2016-2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind acordarea subvenţiei către Societatea Naţională
de Cruce Roşie din România – Filiala Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Diverse:
- Raport anual privind finanţările nerambursabile acordate în anul 2015 în
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
- Propunere privind evaluarea performanţelor profesionale a Secretarului
municipiului Moineşti pentru anul 2015.
- Informare asupra solicitării prof. Condrea Maria-Cristina privind premierea
pentru un concurs scolar.
Executivul vine cu propunerea de a introduce pe ordinea de zi patru proiecte
de hotarâre urgente și anume:
1. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în vederea
refacerii unei locuințe din municipiul Moineşti, distrusă în incendiu.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare al funcțiilor
publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului
Moinești.
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Păcii, municipiul
Moineşti, judeţul Bacău”.
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi asfaltate în municipiul
Moineşti – strada Osoiu”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti,
care au fost analizate în şedinţele comisiilor de specialitate şi avizate favorabil de
către acestea.
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre sus
menţionate.
Se aprobă, cu 18 voturi pentru, introducerea pe ordinea de zi a celor patru
Proiecte de hotărâre.
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Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Consult pe
domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul ordinii de zi, cu
respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată, ulterior
modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi completat al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 27.01.2016, cu 18 voturi
pentru.
Punctele 1 și 2 au fost parcurse, se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si estimarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anii 2017-2019 al Municipiului Moinesti.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În luna mai 2015 când am aprobat
Statutul municipiului Moinești, ați afirmat domnule primar că vor avea prioritate
investițiile din sănătate și învățământ. Dacă ne uităm în bugetul propus, la Secțiunea
dezvoltare, la capitolul cheltuieli de capital - învățământ este prevăzută suma de
242,10 mii lei, școlile au rămas, iar la activități finanțate integral din venituri proprii
doar bunuri și servicii suma de 472,40 mii lei care descrește de la an la an. În
perioada decembrie - ianuarie am avut contolul ISU și vorbesc în numele școlii pe
care o coordonez, avem de obținut acele avize și autorizații ISU, ne amenință cu
amenda. Nu am demarat nimic, mă gândeam că alocăm în buget sumele necesare.
Sunt acele proiecte de reabilitare a Școlii ”Alexandru Sever” și a Școlii ”Ștefan
Luchian”. La Școala ”Alexandru Sever” plouă prin acoperiș.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Cu toții observăm că nu este bugetul pe
care-l așteptam, mai ales după evoluția bugetului din anul 2012. După o analiză
atentă o să observați că în anii 2012, 2013 când am avut acele proiecte cu fonduri
nerambursabile, dezvoltarea municipiului a fost alta. Mă refer la bugetul de
dezvoltare, bugetul de funcționare cred că a mai crescut, nu mă refer strict la cifre ci
per global. Bugetul de dezvoltare pe anul acesta s-a construit în jurul a ceea ce
așteptăm de la Programul Operațional Regional 2014-2020. Și anul trecut am
afirmat, la aprobarea bugetului, că trebuie să avem în vedere aceste linii de finanțare
care se vor deschide și să avem pregătite documnentațiile, respectiv Studii de
fezabilitate, D.A.L.I., proiecte tehnice și alte stuidii care să ne permită accesul la
fondurile europene. Observăm că raportat la anul 2015, la partea de venituri am fost
vitregiți cu aproape 2 milioane de lei, bani care au fost prevăzuți în Legea bugetului
de stat direct, anul acesta am primit doat 1/5 din suma de anul trecut. Pentru bugetul
municipiului Moinești 2 milioane de lei este o sumă foarte importantă. Dar, ca un
lucru bun este că avem prevăzută o sumă în buget ca sumă de rezervă și funcție de
nevoile iminente care vor veni, legea ne permite să luăm din acea sumă și să
rezolvăm problema. Practic, proiecte de investiții anul acesta municipiul Moinești
are foarte puține, continuăm să închidem master planul de apă și canalizare, proiect
foarte important la care avem partea noastră de cofinanțare, o sumă care nu este
deloc mică, aprox. 900 mii lei, de asemenea, avem partea noastră de cofinanțare la
proiectul Casa de Cultură pe care o propunem spre aprobare, așa cum a aprobat și
Consiliul Județean în ședința de astăzi. Acestea sunt cele două proiecte mari ale
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municipiului Moinești. Legat de bugetul școlilor și de cele strict necesare,
obligatorii, aceste puneri în legalitate în urma controalelor ISU și alte instituții ale
statului, vă rog să faceți demersurile necesare, în momentul în care veți cheltui banii
pe care îi aveți alocați, noi, ca în fiecare an, vom suplimenta aceste sume. Cât
despre lucrări de investiții, vă rog să aveți în continuare răbdare pentru că ar fi păcat
să nu ni se aprobe un proiect de reabilitare al școlii, mă refer la Școala ”Ștefan
Luchian” și Școala ”Alexandru Sever”, care au proiectele întocmite și așteptăm
deschiderea liniilor de finanțare, cât și celelalte două unități de învățământ, mă refer
la Școala ”George Enescu” și la Colegiul Tehnic ”Grigore Cobălcescu” pentru care
avem documentații privind reabilitarea termică. Cât privește Școala ”Tristan Tzara”
an de an am vut o sumă alocată și anul acesta vom continua să sprijinim activitatea
acesteia și sper că în prima parte a anului să avem finalizată reabilitarea termică,
respectiv fațada școlii și împrejmuirea. Aceata este situația la învățământ, am făcut
aceată informare pentru că se află în sală conducătorii instituțiilor de învățământ din
municipiul Moinești. Repet, este un buget care oricând poate fi modificat prin
alocări guvernamentale, sperăm ca proiectele depuse în luna ianuarie pentru cele
șase străzi pe Planul Național de Dezvoltare Locală PNDL să fie aprobate și așa
cum spuneam fondurile nerambursabile care pot să constituie o sursă. Nu știu și
nimeni nu știe când se vor deschide liniile de finanțare.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: În legătură cu acele autorizații și avize
ISU pentru școli, credeam că ați fost informat de reprezentantul primăriei, iar cei de
la ISU au spus că vor întocmi un raport care-l vor înainta către primărie.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Rapoarte și solicitări primesc zilnic la
mapă dar nu înseamnă că datorită loc crește bugetul la capitolul venituri. Bugetul
trebuie să se închidă. Cred că toți ne-am dorit să avem mai multe lucrări de investiții
în municipiul Moinești. Avem parcări, alei de făcut despre care am discutat în
ședințele Consiliului local, să nu credeți că am uitat, dar am avut această idee să
creăm acest fond de rezervă și funcție de cum se aprobă documentațiile tehnicoeconomice și obținem autorizație de construire, vom lua suma necesară și o vom
aloca pentru investiția respectivă și ne apucăm de treabă. Altfel riscăm să blocăm
această sumă și așa mică, pe niste obiective pentru care nu putem porni licitație
până la vară.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: 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
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – 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.
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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2016 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii
2017-2019 al Municipiului Moinesti, cu 18 voturi pentru.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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
Angela, talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – 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.
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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la
patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 5 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 Irimia Dumitru, 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
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – 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.
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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, 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 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind completarea
Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr. 49 din 27.03.2015.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – 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.
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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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.
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Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind completarea Hotarârii Consiliului
Local al Municipiului Moinești nr. 49 din 27.03.2015, cu 18 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016, prestate de beneficiarii
de ajutor social.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – 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.
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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi
lucrări de interes local pe anul 2016, prestate de beneficiarii de ajutor social, cu 18
voturi pentru.
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Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
organizării Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din municipiul Moineşti,
judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2016-2017.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – 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.
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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea organizării Reţelei şcolare
a unităţilor de învăţământ din municipiul Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul
şcolar 2016-2017, cu 18 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea
subvenţiei către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Bacău.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
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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
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – 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.
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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea subvenţiei către Societatea
Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
ajutor de urgenţă în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moineşti,
distrusă în incendiu.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – membri, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru și 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în
vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moineşti, distrusă în incendiu, cu 18
voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Planului de Ocupare al funcțiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de
specialitate al Primarului municipiului Moinești.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – 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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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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru - 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare al
funcțiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Moinești, cu 18 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – 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.
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

13

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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru - 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Păcii,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău”, cu 18 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare străzi asfaltate în municipiul Moineşti – strada Osoiu”.
Domnul consilier Irimia Dumitru, 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
Angela, Talpău Sorin Ciprian şi Ilie Vasile – 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.
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 Ștefan Cezar - secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ștefan Cezar – secretar,
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Botezatu Sorin, Apostu Radu, Cojocaru Florinel, Irimia Dumitru - 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 Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi asfaltate în
municipiul Moineşti – strada Osoiu”, cu 18 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Raport anual privind finanţările nerambursabile acordate în anul 2015 în
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, trecem la următorul punct.
* Propunere privind evaluarea performanţelor profesionale a Secretarului
municipiului Moineşti pentru anul 2015.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, supun la vot propunerea de evaluare a performanţelor profesionale a
Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2015, în forma prezentată.
Se aprobă Propunerea privind evaluarea performanţelor profesionale a
Secretarului municipiului Moineşti pentru anul 2015, cu 18 voturi pentru.
- Informare asupra solicitării prof. Condrea Maria-Cristina privind
premierea pentru un concurs școlar.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am mai avut în Consiliul local o discuție
referitoare la concursurile naționale, olimpiade și alt gen de concursuri. Îl rog pe
domnul Costea Viorel să vă prezinte informarea.
Domnul Costea Viorel, șef Birou Cultură, Tineret, Activități Publice și
Mediul de Afaceri: În urma discuției cu d-na profesor Condrea Maria-Cristina
împreună cu domnul Primar am ajuns la concluzia că trebuie să înaintăm către
Inspectoratul Școlar Județean Bacău o scrisoare în care să solicităm detalii despre
acest concurs. Am primit răspunsul pe care l-am atașat la materialul prezentat, în
principiu spun că nu este o olimpiadă, este un concurs școlar care nu are etapă
internațională, se adresează strict elevilor de clasa a VII-a care în acest an au
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început să studieze Chimia. După ce am văzut răspunsul Inspectoratului Școlar
Județean Bacău și toate discuțiile pe care le-am avut cu d-na profesor, am stabilit să
venim și să supunem atenției dvs., dacă acordăm sau nu premiul pentru elevul și
profesorul coordonator.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Diferența este așa cum citez din răspunsul
Inspectoratului Școlar Județean Bacău ”spre deosebire de Olimpiada de Chimie,
Concursul ”Raluca Rîpan” nu are etapa internațională, însă toate celelalte etape la
nivel național sunt parcurse. Deoarece Olipiada de Chimie se adresează doar
elevilor din clasele VIII-XII, Concursul de Chimie ”Raluca Rîpan” este singura
competiție la obiectul chimie, la care pot participa elevii de clasa a VII-a.”
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Am aici un tabel cu elevii participanți la
Concursul județean de Chimie ”Raluca Rîpan” din 23.05.2015, cât și regulamentul
de participare la acest concurs.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Concursul acesta este adresat doar elevilor
de clasa a VII-a fără etapă internațională. Îl asimilăm cu olimpiadele? Pentru că noi
premiem elevii olimpici. Poate să fie acest concurs o excepție și să-l includem lângă
olimpiade? Asta este întrebarea mea. Nu am inițiat un proiect de hotărâre ci am vrut
să avem mai întâi această discuție la punctul ”Diverse”. Dacă din partea dvs. am un
răspuns pozitiv, știu ce trebuie făcut mai departe. Dacă nu, îi răspund doamnei
profesor că din punctul nostru de vedere nu este olimpiadă pentru că nu are fază
internațională.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Hotarârea Consiliului Local este de
premiere pentru participarea la olimpiade. Dacă includem acest concurs, vor veni și
alți elevi cu profesorii cordonatori. Am tabelul cu elevii care au participat la
Olimpiada de Chimie faza națională, am și tabelul cu elevii din municipiul
Moinești, regulamentul este pentru elevii de la clasa aVIII-a. Și eu vă spun că creem
un precedent. Am discutat în Consiliul local și am avut o discuție cu directorii de
școli din municipiul Moinești pe această temă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Așa este, am avut și alte solicitări pe care
le-am analizat punctual și unele au primit avize pentru că erau olimpici, unele au
fost respinse.
Domnul consilier Apostu Radu: Noi stimulăm participarea sau obținerea
rezultatelor?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Obținerea rezultatelor și premiem pe cei
care participă la olimpiade faza națională.
Domnul Costea Viorel, șef Birou Cultură, Tineret, Activități Publice și
Mediul de Afaceri: Cei care ajung la faza națională sunt elevii care obțin locui I la
faza județeană.
Domnul consilier Apostu Radu: În cazul de față vorbim de un concurs, iar
dacă intrați pe situl respectiv, cu mențiune specială sunt 40 de elevi.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Mențiunea pe care a făcut-o domnul
Costea, noi premiem locul I la faza județeană, niciodată nu am premiat locul II la
faza județeană, locul III sau mențiuni pentru că ne ducem într-o categorie foarte
mare și nu ne permite bugetul.
Domnul consilier Apostu Radu: Avem o mențiune, nu locul I, II sau III, nu
este un rezultat deosebit.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Având în vedere solicitarea doamnei
profesor Condrea Maria-Cristina, măcar să clarificăm. Dacă anul acesta vine cu
locul I la conurs, îl includem sau nu la premiere? Care este răspunsul?
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Răspunsul este nu, mergem pe
rezultatele la olimpiade.
Domnul consilier Botezatu Sorin: Ar fi bine să premiem pe toți cei care
ajung la faza națională. Nu vreau să înțeleagă domnii profesori că suntem împotriva
performanței. Dar trebuie să ne încadrăm în buget. Ar fi bine să putem premia pe
toți participanții la concursurile naționale, dar în funcție de buget. De aceea am
votat premierea pentru participarea la olimpiade. Și locul II la faza județeană este o
performanță, dar se rezumă la posibilitatea suportării din buget.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Așa este. Vă amintesc că în momentul în
care s-a pus în discuție acordarea acestor premii, am avut în vedere impactul
economic. Suma acordată în anul 2015 a fost de aprox. 37 mii lei.
Domnul consilier Ilie Vasile: Noi am mărit aceste sume pentru participarea
la olimpiade.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Sumele sunt consistente, în jur de 1.000 lei,
ceea ce îi stimulează. Mai este un aspect care poate îi va stimula, ca cei care au
obținut mențiune în clasa a VII-a să muncescă și să se califice la olimpiada
națională în clasa VIII-a și îi vom premia anul acesta.
Domnul dr. Hiru Florin: Acum 30 de ani am fost olimpic național la
matematică și fizică. Am muncit foarte mult, am mers la aceste olimpiade, dar nu
mi-a dat nimeni nimic, am primit doar niște diplome, niște hârtii. Motivația nu vine
neapărat din banii pe care îi primesc. Dacă nu primește bani, să muncească ca să
obțină rezultate la olimpiadă.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Noi am dorit să-i stimulăm pe cei mai buni,
suma este destul de consistentă ca să fie atractiv. Îl rog pe domnul Costea să facă o
evaluare și să vadă impactul și așa cum am mai spus, noi vrem să stimulăm
performanța și dacă printr-o altă propunere vom reuși să găsim o formulă mai bună,
o vom supune atenției pentru a fi aprobată de dumneavoastră.
Doamna consilier Ladaru Daniela: În legătură cu eliberarea autorizației de
funcționare și profil de activitate. Am căutat, ca sursă fiind internetul, și am înțeles
că nu ar exista un temei legal prin care eliberarea acestei autorizații să fie
condiționată de existența autorizației ISU.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vă contrazic. Așa cum s-a stabilit în
rechizitoriul DNA asupra primarului Sectorului 4 și a fost trimis în judecată, faptele
vă contrazic. Care este situația. Prin Dispoziție am constituit o comisie care să
verifice tot ceea ce stă la baza eliberării autorizației de funcționare. Mai mult,
această verificare se face în teren, la sediu, la punctele de lucru, peste tot acolo unde
este nevoie de autorizație de funcționare. Ce se întâmplă pentru că am discuții cu
membrii comisiei cel puțin săptămânal sau la 2-3 zile, sunt situații și situații. Chiar
ieri în discuția pe care am avut-o le-am spus că acolo unde sesizează anumite
nereguli, anumite neclarități, chiar și de interpretare a legii, îi dăm posibilitatea
respectivului agent economic să-și pună în ordine documentele necesare. Dacă la
firma ”x” se constată că are nevoie de aviz ISU, vă spun că am cititi legea împreună
cu membrii comisiei, ei interpretau într-un fel, eu în alt fel. Dau un exemplu:
blocurile care au spații comerciale la parter. În lege se prevede următoarele
”clădirile cu funcțiune mixtă nu se supun avizării ISU decât peste 200 m²”. Cineva a
spus că blocurile nu au funcțiune mixtă, că spațiile comerciale la blocurile de locuit
se avizează la peste 50 m². Eu am spus că blocurile care au spații comerciale la
parter din construcție este clădire cu funcțiune mixtă, așa a fost proiectată. Acel
agent economic care a cumpărat apartament la parter și l-a transformat în spațiu
comercial, birou, se încadrează la activitate în spațiu de locuit. Colegii mei
interpretau invers, în speță cei de la Situații de urgență. Dacă nici noi nu suntem
lămuriți, rugăm agentul economic să facă adresă la ISU ca să-i răspundă ISU.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Am înțeles că există acea procedură de
obținere a unei negații, când nu este nevoie de aviz sau autorizare. Problema e că cei
de la ISU sunt foarte aglomerați și nu eliberează avize.
Doamna consilier Chirea Mihaela: Nu vin la solicitare pentru că nu au
personal.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dumneavoastă trimiteți adresă către ISU, ei
să vă răspundă, că nu au timp, că răspund într-o lună sau peste trei, dar în cazul în
care vin în control la dumneavoastră și spun că nu aveți aviz ISU, atunci le arătați
adresa.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Fac acea cerere pentru obținerea
negației către ISU, durează foarte mult până se obține răspunsul.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu faceți cerere pentru obținerea negației,
ci o solicitare prin care întrebați dacă se supune avizării sau nu. Atenție, în această
perioadă dvs. faceți dovada cu acea adresă pe care o trimiteți cu AR sau cu nr. de
înregistrare de la ei.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Eu nu am acel răspuns dacă imi trebuie
sau nu îmi trebuie. Ce fac, mi se eliberează autorizație de funcționare?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Eu am spus că nu semnez nici o autorizație
care nu are toate documentele. Pentru că eliberarea acestei autorizații mă face pe
mine responsabil. Această autorizație înseamnă că îndepliniți toate condițiile
prevăzute de Lege pentru autorizare, printre care și avizul ISU. Dacă e cazul, ori
dacă dvs. nu aveți un răspuns de la ISU, eu nu pot să eliberez autorizația.
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Doamna consilier Ladaru Daniela: Și atunci ce facem, sistăm activitatea la
toate spațiile comerciale?!
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu am cerut asta eu, vă rog să interpretația
această comisie ca pe cineva care îți bate la ușă și te îndrumă. Eu nu iau decizii de
suspendare de activitate, de oprire a funcționării urmare a vizitei acestei comisii
decât în situații grave prevăzute de lege. Această comisie nu face decât să avertizeze
pe cei care nu au cunoștințele necesare, nici măcar nu știu că au nevoie de anumite
documente și le atrage atenția. Cei care conform legii și a procesului-verbal întocmit
de comisie, îndeplinesc condițiile, le eliberez autorizația imediat. Am rugat pe
membrii comisiei să meargă la agenții economici cărora le expiră autorizația în
perioada următoare, ca să existe timpul necesar obținerii documentelor necesare.
Am solicitat funcționarilor de la Inspeția Comercială să elibereze o autorizație pe o
perioadă determinată de termenul pe care vi-l dă comisia pentru intrarea în legalitate
sau prezentarea documentelor, după care autorizația expiră și funcționați pe
răspunderea dvs., fără autorizație de funcționare. Repet, cred că este un lucru
necesar, nu discutăm doar de ISU, această comisie inspectează inclusiv pe partea de
urbanism, compartimentarea spațiilor ce s-a făcut. Această comisie efectuază
inspecție asupra tuturor faptelor pe care noi am putut să le previzionăm că s-ar putea
întâmpla. Luați-o ca pe un factor bun pentru că are în componență specialiști de
urbanism, de la situații de urgență, inspecție comercială, inspecție mediu. Acești
oameni au cunoștințe despre legislația în domeniul respectiv și vă pot pune în
vedere anumite lucruri.
Doamna consilier Ladaru Daniela: Așa este, dar ceea ce am vrut să scot în
evidență este faptul că până se primește răspuns durează foarte mult și nu ne
încadrăm în perioada necesară obținerii avizului.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vorbim de termenul de răspuns la
corespondența instituțiilor de stat care este ca și la noi de maxim 30 de zile.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Dacă nu-l respectă?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: O să vă consiliem și în această problemă.
De când am început aceste vizite sunt câțiva agenți economici care au făcut cerere
pentru încetarea activității întrucât s-a constatat că intrarea în legalitate presupunea
prea mult și costurile erau prea mari pentru ei. Au spus că preferă să fie liniștiți
decât să funcționeze în ilegalitate. Nu este un lucru bun, poate trăia o familie de
acolo, poate avea și un angajat. Dar partea bună este că cernem, cei care au
capacitatea să intre în legalitate trebuie să o facă și sper că sunteți cu toții de acord.
Cred că este un lucru bun.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Am o întrebare referitor la drumul de la
Găzărie la Micleasca de cine este administrat?
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: În prezent este administrat de
CNADR Iași.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Îi controlează cineva la materilul
antiderapant care il împăștie? Știm acest material este că compus din nisip și sare. În
fiecare dimineață când trec pe acolo sunt pietre în loc de nisip.
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Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Și au am parbrizul spart de o piatră, dar
firmele de asigurare stiți ce spun în acest caz? Spun că nu ați păstrat distanța față de
autovehiculul din față.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Dar ce strică pe sub mașină cine este
vinovat?
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Nu vă răspund la întrebare care de fapt este
o sesizare. Vă aduc la cunoștință stadiul procesului privind preluarea sectorului de
drum național DN 2G. Am pierdut și la Curtea de Apel, Hotărârea este definitivă și
irevocabilă și va trebui să preluăm acest sector de drum național. Am făcut o
contestație în anulare pe care am înaintat-o Instanței de judecată. Trece și iarna
aceasta și noi nu mai împovărăm bugetul cu suma necesară pentru deszăpezire a 10
km de drum național. Așa cum ați aprobat în Lista de investiții vom întocmi un
Studiu de fezabilitate pentru amenajarea de trotuare și pistă de bicicliști pe acest
sector de drum, respectiv străzile M. Eminescu, Atelierelor, Lunca, A.I.Cuza și
Livezilor.
Domnul consilier Spătaru Eugen: Trebuie reparată și strada pe variană.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Toate hotărârile privind această problemă
au fost atacate în Instanța de Contencios Administrativ și știu că există o clarificare
dată de curtea Costituțională. Vă amintesc de taxa care a pus-o orașul Giurgiu pe
șoseaua de centură și Arad-ul acolo unde traficul era intens, toate au fost anulate.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Prin adresa nr. 1215/14.01.2016
înregistrată la Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Moinești cu nr.
2568/18.01.2016 ADIS Bacău a formulat și a înaintat către UAT municipiul
Moinești plângerea prealabilă în conformitate cu Legea contenciosului administrativ
prin care solicită anularea celor două articole din Hotarârea Consiliului Local nr.
160/15.12.2015 prin care consideră nelegale prevederile Hotarârii nr. 160/2015
motivat de faptul că noi nu am respectat termenul prevăzut pentru adoptare, fără a
face referire la presiunile transmise prin adresele din luna decembrie unde ne
solicitau în regim de urgență adoptarea Hotarârii Consiliului Local.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Referitor la Hotarârea nr. 160/15.12.2015
privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza
municipiului Moinești pe anul 2016, a fost sesizată și Instituția Prefectului de către
ADIS Bacău cu privire la nelegalitatea acestei hotărâri. Am primit adresă de la
Instituția Prefectului prin care ne solicită documentele care au stat la baza adoptării
acestei hotarâri, de asemenea Instituția Prefectului ne roagă să comunicăm până pe
01.03.2016 hotarârea adoptată în acest sens. Analizăm legalitatea acestei hotarâri
împreună cu d-na Secretar și cu Biroul Juridic, discutăm și despre respectarea
cadrului în care a fost aprobată, respectiv transparența decizională care fost o etapă
parcursă de noi, așa cum alte UAT-uri nu au făcut, dar văd că pe noi se fac presiuni.
Nu este nici o problemă, dacă se constată în instanță că nu este legală, prevederile
acesteia se suspendă și va produce efecte hotarârea anterioară care de fapt este cu
aceeași taxă. Dacă trebuie să adoptăm o nouă hotarâre, vom relua procedura de
transparență decizională, având grijă să respectăm procedura legală, fără a ține cont
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de somații. Am ținut cont de rugămintea lor să le transmitem hotarârea în cel mai
scurt timp și acum ne contestă că nu am parcurs procedura completă.
Domnul Viceprimar jr. Vieru Valentin: Motivul real este cuantumul taxei.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vom lua o decizie în perioada imediat
următoare și o vom comunica.
Domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de şedinţă: La trecerea de
pietoni de la uzină este o problemă, trebuie o sursă de semnalizare, nu este
vizibilitate și se pot întâmpla accidente.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Drumul național este în administrarea
CNADR Iași, orice intervenție fără aprobarea lor este considerată infracțiune. În
prezent nu putem interveni, este o sesizare pe Facebook. Noaptea când treci pe
acolo trebuie să fii foarte atent să nu lovești pe cineva care se află pe trecerea de
pietoni. Putem să montăm o lampă pe stâlp ca să lumineze direcționat către trecerea
de pietoni pentru avea vizibilitate, dar nu indicator rutier, nici semnalizare
luminoasă, nu avem voie să intervenim.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Irimia Dumitru, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa din 27.01.2016, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.
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