CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 30.08.2017, 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
30.08.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 958/24.08.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 18 consilieri locali.
Lipsește motivat doamna consilier Tincu Liliana Angela.
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.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 07.07.2017 și al procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 28.07.2017 au fost afişate pe pagina web www.moinesti.ro, la
sediul Primăriei şi a 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 07.07.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 07.07.2017, cu 18 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 28.07.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 28.07.2017, cu 18 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Propun spre adoptare Proiectul de
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al
Municipiului Moinești, judeţul Bacău, urmare a Ordinului Prefectului Județului
Bacău nr. 195/31.07.2017 privind constatarea încetarii de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botezatu Sorin, consilier
local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, precum și
declararea locului de consilier local vacant.
Am propus alegerea președintelui de ședință al Consiliul Local al
Municipiului Moinești pentru următoarele trei luni având în vedere prevederile
Ordinului Prefectului Județului Bacău nr. 195/31.07.2017 primit data de 03.08.
2017 în care se constată încetarea mandatului de consilier local al d-lui Botezatu
Sorin. Deasemenea, trebuie să ținem cont de Certificatul de grefă nr. 3591/110/2017
din 10.08.2017 emis de Tribunalul Bacău – Secția a II-a Civilă și de contencios
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Administrativ și Fiscal în care este specificat faptul că acest Ordin este contestat la
Instanța de Contencios Administrativ iar termenul de judecată fixat este 18.10.2017.
Propunerera mea este ca d-l consilier local Botezatu Sorin să nu mai fie președinte
de ședință, deasemenea propun ca d-l consilier să-și exercite în continuare mandatul
de consilier local până vom avea o Hotarâre definitivă și irevocabilă a instanței de
judecată pentru că acest Ordin al Prefectului Județului Bacău este un act
administrativ contestat. Din punct de vedere juridic așa stau lucrurile, de aceea am
venit cu un raport la proiectul de hotarâre privind alegerea președintelui de ședință
și am susținut menținerea exercitării mandatului de consilier local până la o
Hotarâre a instanței de judecată.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Dacă dumneavoastră aveți o obiecție vă
rog să o exprimați, va fi consemnată în procesul-verbal. Dacă nu, așa cum a
menționat și d-na Secretar, președintele de ședință care va fi ales își va exercita
mandatul pe o perioada de trei luni așa cum prevede Legea administrației publice
locale nr. 215/2001.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot Proiectul de Hotărâre
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului
Moineşti pentru o perioadă de 3 luni, conform rapoartelor Comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local cu propunerera ca domnul consilier Balan Vasile să fie
președuinte de ședință pe următarele trei luni.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Moineşti pentru o perioadă de 3 luni în persoana
d-lui consilier Balan Vasile, cu 18 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Balan Vasile – președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi și a conduce
lucrările ședinței.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 07.07.2017.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
28.07.2017.
3. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului
Local al Municipiului Moinești, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului
Moineşti la data de 30.06.2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al Municipiului Moineşti.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul
local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare pod strada 1 Mai,
municipiul Moinesti”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul
local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Consolidare, Reabilitare,
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Modernizare și Dotare cu Echipamente didactice și Echipamente IT a Școlii
Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII Moinești”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 7 la la Hotarârea
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 62 din 19.05.2016 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, pentru
anul 2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi
servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. Tg. Mureș asupra unui teren situat în
municipiul Moinești, str. Atelierelor, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unui număr de cinci locuințe
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Moinești,
județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unui număr de două locuințe
sociale situate în municipiul Moinești, strada Cpt.Zăgănescu, nr.14, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al
municipiului Moinești nr. 98/07.07.2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea înscrierii Unității Administrativ
Teritoriale Municipiul Moinești în Planul de amenajare a teritoriului național,
Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
al Municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 42/25.03.2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al
municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren situat în municipiul Moineşti, strada
Libertății, nr. 8A, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Proiect de Hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de
Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacau a imobilelor teren și clădire situate în
municipiul Moinești, județul Bacau.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
18. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în
municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, nr. 151A, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
20. Diverse:
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- Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai
persoanelor cu handicap din municipiul Moinești în semestrul I/2017.
Executivul vine cu propunerea de completare a ordinii de zi cu două proiecte
urgente și anume:
1. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului
Moinești în domeniul public al municipiului Moinești a unor bunuri imobile, situate
în municipiul Moinești, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantităţi de material
lemnos pe picior provenită din pădurea proprietate a Municipiului Moineşti, judeţul
Bacău.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti,
care au fost analizate in ședița comisiilor de specialitate și avizate favorabil
de către acestea.
De asemenea, inițiatorul retrage proiectul de hotarâre de la punctul 16 de pe
ordinea de zi.
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 două
Proiecte de Hotărâre.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 ordinea de zi cu modificările prezentate.
Se aprobă ordinea de zi modificată a şedinţei ordinare din 30.08.2017, cu 18
voturi pentru.
Punctele 1, 2 și 3 a fost parcurse, se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 30.06.2017.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Ilie Vasile, secretarul Comisiei juridice: Comisia formată
din Nimerciag Ioan - preşedinte, Ilie Vasile – secretar, Breahnă Neculai, Balan
Vasile și Palașanu Mirel – membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul
(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan -
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membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 30.06.2017, cu 18 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2017.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 completat, 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, Darie Constantin-Olivian, Sandu Teodor și
Abăcioaie Sergiu-Dan - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu Silviu-
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Gheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre completat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre completat cu propunerile Executivului:
- la Anexa nr. 2.1 modificarea din motive de eligiblitate a titlului obiectivului
de investiții de la poziția 20 în ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbana
integrata in zona centrala a municipiului Moinesti”;
- redistribuirea sumelor pentru cheltuielile de personal între unitățile de
învățământ din municipiul Moinești, cu avizul I.S.J. Bacău în vederea acoperirii
deficitului în sumă de 82 mii lei la Școala „Tristan Tzara”, astfel: Colegiul Tehnic
„Grigore Cobălcescu” - 22 mii lei, Liceul Teoretic „Spiru Haret” – 31 mii lei,
Scoala „Stefan Luchian” – 14 mii lei, „Scoala „George Enescu” – 10 mii lei și
Școala „Alexandru Sever” – 5 mii lei.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2017 completat, cu 18 voturi
pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
asigurării cofinanțării din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții
”Reabilitare pod strada 1 Mai, municipiul Moinesti”.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din
bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare pod strada 1
Mai, municipiul Moinesti”, cu 18 voturi pentru.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
asigurării cofinanțării din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții
”Consolidare, Reabilitare, Modernizare și Dotare cu Echipamente didactice și
Echipamente IT a Școlii Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII Moinești”.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian: Aici intră și căminul de copii? Știu că
a fost modernizat cu fonduri proprii.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Doar Scoala Ștefan luchian”. Clădirea
școlii vechi este muzeu și avem proiect separat. Este vorba de toate clădirile de
acolo și sala de sport. Căminul de zi este altă clădire. Ca și la proiectul de reabilitare
a Școlii ”George Enescu” au intrat clădirile în care se desfășoară activitate de
îmnvățământ preuniversitar.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
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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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din
bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Consolidare, Reabilitare,
Modernizare și Dotare cu Echipamente didactice și Echipamente IT a Școlii
Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII Moinești”, cu 18 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Anexei nr. 7 la la Hotarârea Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 62 din
19.05.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului
Moineşti, judeţul Bacău, pentru anul 2017.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 7 la la
Hotarârea Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 62 din 19.05.2016 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Moineşti, judeţul
Bacău, pentru anul 2017, cu 18 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea cu
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. Tg. Mureș
asupra unui teren situat în municipiul Moinești, str. Atelierelor, județul Bacău.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului
de uz şi servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. Tg. Mureș asupra unui teren
situat în municipiul Moinești, str. Atelierelor, județul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unui număr de cinci locuințe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
situate în municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unui număr de cinci
locuințe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul
Moinești, județul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unui număr de două locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada
Cpt.Zăgănescu, nr.14, județul Bacău.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unui număr de două
locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Cpt.Zăgănescu, nr.14, județul
Bacău, cu 18 voturi pentru.
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Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea
Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 98/07.07.2017.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului
Local al municipiului Moinești nr. 98/07.07.2017, cu 18 voturi pentru.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
înscrierii Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Moinești în Planul de
amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea înscrierii Unității
Administrativ Teritoriale Municipiul Moinești în Planul de amenajare a teritoriului
național, Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice, cu 18 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Moineşti în Consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul
Moineşti, judeţul Bacău.
Domnul consilier Balan Vasile, 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
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modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei
supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu reprezentanții reconfirmați la ședințele Comisiilor de
specialitate, după cum urmează:
- Liceul Teoretic „Spiru Haret”:
- Ivan Stelian
- Costea Viorel
- Armeanu Mihai
- Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu”:
- Tincu Liliana Angela
- Purcaru Ionel
- Ilie Vasile
- Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian”:
- Nimerciag Ioan
- Vandra Vasile
- Şcoala Gimnazială „George Enescu”:
- Breahnă Neculai
- Bulboacă-Barbu Bogdan-Ciprian
- Şcoala Gimnazială „Tristan Tzara”:
- Văsâi Ion
- Botezatu Silviu-Gheorghe
- Şcoala Gimnazială „Alexandru Sever”:
- Manolache Ionică
- Pascalini Nini-Alexandru.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al Municipiului Moineşti în Consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Moineşti, judeţul
Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr.
42/25.03.2016.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 42/25.03.2016, cu 18 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind atestarea
apartenentei la domeniul privat al municipiului Moineşti a unei suprafeţe de teren
situat în municipiul Moineşti, strada Libertății, nr. 8A, judeţul Bacău.
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Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Acest proiect de
hotarare a fost retras de pe ordinea de zi de inițiator din motivele prezentate la
ședința Comisiilor de specialitate.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind darea în
administrare Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacau a
imobilelor teren și clădire situate în municipiul Moinești, județul Bacau.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Față de materialul prezentat pe site
am propus schimbarea regimului proprietății bunurilor, urmare a adresei
D.G.A.S.P.C. Bacau nr. 81485/17.09.2017 și adresei Direcției Generale Programul
Operațional Regional, respectiv domeniul public.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 modificat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre modificat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre modificat, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma modificată privind regimul proprietății bunurilor
imobile.
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Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind darea în administrare Direcției
Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Bacau a imobilelor teren și
clădire situate în municipiul Moinești, județul Bacau, cu 18 voturi pentru.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu,
nr. 151A, județul Bacău.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil
situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, nr. 151A, județul Bacău,
cu 18 voturi pentru.
Punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului
Moinești.
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Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Față de cele discutate la ședința
comisiilor de specialitate, în ceea ce privește programul de audiențe al consilierilor
locali solicitat de Instituția Prefectului, la propunerea domnului consilier Nimerciag
Ioan, am propus în regulament ca acest program de audiențe să coincidă cu
programul de audiențe al primarului, în fiecare luni la ora 10,00, urmând ca fiecare
consilier să vină prin rotație la programul de audințe astfel încât să fie respectate
prevederile legale.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Moinești, cu 18
voturi pentru.
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Punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind trecerea din
domeniul privat al municipiului Moinești în domeniul public al municipiului
Moinești a unor bunuri imobile, situate în municipiul Moinești, județul Bacău.
Domnul consilier Balan Vasile, 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 Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Botezatu Sorin, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al
municipiului Moinești în domeniul public al municipiului Moinești a unor bunuri
imobile, situate în municipiul Moinești, județul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
vânzării unei cantităţi de material lemnos pe picior provenită din pădurea
proprietate a Municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
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Domnul consilier Botezatu Sorin, 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 și propun cu unanimitate de voturi, pe domnul
consilier Nimerciag Ioan să fie membru în Comisia de preselectie și domnul
consilier Palașanu Mirel membru în Comisia de licitație.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Pascalini Nini Alexandru – secretar, Văsâi Ion, Darie
Constantin-Olivian, Enea Pavel Iulian, Sandu Teodor și Abăcioaie Sergiu-Dan membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre și propun cu unanimitate de voturi, ca domnul
consilier Darie Constantin Olivian să fie membru în Comisia de preselecție.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Botezatu Sorin, Busuioc Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre și propun cu unanimitate de voturi, ca domnul
consilier Vandra Vasile să fie membru în Comisia de licitație.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerile prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantităţi de
material lemnos pe picior provenită din pădurea proprietate a Municipiului
Moineşti, judeţul Bacău, cu 18 voturi pentru.
Punctul 22 de pe ordinea de zi: Diverse.
* Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai
persoanelor cu handicap din municipiul Moinești în semestrul I/2017.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Nefiind întrebări și
discuții la acest material, continuăm cu alte probleme. Cine se înscrie la cuvânt?
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Domnul Primar jr. Vieru Valentin: După cum vă informam în ședința
Comisiilor de specialitate așteptăm vizita domnului director general al ANL
București care acum se află în vizită la Onești și Tg. Ocna, probabil la sfârșitul
ședinței noastre va avea loc această întâlnire la primărie, apoi vom merge la baza de
tratament în Lucăcești la locația propusă unde vor fi construite cele 52 de
apartamente și garsoniere de pe strada T. Tzara. Am propus dezmembrarea acelei
clădiri cu 7 etaje pentru a o transforma in locuințe pentru tinerii specialiști din
sănătate. Am adoptat această hotarâre, urmează să o depunem la OCPI, după care
vom întocmi documentele necesare pentru ANL București unde avem deja aviz
favorabil de finanțare și cuprindere în listă. Despre celelalate locuințe care se vor
construi pe strada T. Tzara vis-à-vis de blocul E1 de pe strada Luminii și blocul 3 de
pe strada T. Tzara, mai exact peste drum de Catedrala ”Înălțarea Domnului” din
Lucăcești. Au fost făcute studii, teste inclusiv acel privind pătrunderea razelor
solare în apartamentele din blocurile aflate în vecinătate. Au primit aviz favoralil,
acum există un disconfort pentru cetățenii de acolo care motivează că nu ar fi de
acord cu această construcție în fața blocului lor. Vreau să vă spun că în acest cartier
majoritatea blocurilor sunt construite în anii ’50-’60 și prin construirea acestor noi
clădiri am mai înnoi construcțiile de acolo precum și vârsta locuitorilor implicit și
numărul de elevi de la școala din cartierul Lucăcești-blocuri. A locui 52 de familii
înseamnă o creștere a numărului de elevi și preșcolari. Atunci când veți merge în
acest cartier sau veți fi întrebați despre aceste locuințe, să avem un punct de vedere
comun și să susțineți construirea lor pentru că sunt necesare și avem solicitări de
locuițe ANL. Cetățenilor de acolo le este teamă ca să nu vină familii defavorizate
sau de romi, dar la repartizarea unei astfel de locuințe este obligatorie conditia ca
unul din soți să aivă loc de muncă. Consider că o astfel de familie este responsabilă
și poate să se integreze în viața de zi cu zi a acestui cartier.
Vreau să adunc în discuție programul pe care l-ați primit, a manifestărilor
culturale ”Zilele municipiului Moinești” care se vor desfășura în perioada 8-10
septembrie. Vă invit in mod special să participați pentru că sunteți mandatați de
cetățeni să fiți membri ai Consiliului local și consider că trebuie să fiți cu toții
prezenți la aceste manifestări, să participați la cele mai importante, dacă timpul nu
vă permite. Punctez câteva dintre activități: vineri 08 septembrie - Aniversarea
cuplurilor care au împlinit 50 și 60 de ani de căsătorie care se va desfășura la ora
11,00 în această sală, lansarea de carte la sala media din Centrul Cultural ”Lira”la
ora 13,30 și concertul de la ora 18,00 la Centrul Cultural ”Lira” susținut de
Filarmonica ”Mihail Jora” din Bacău și soprana Alis Fainiță care a fost prezenta la
inaugurarea scenei din Parcul „Băi”. Biletele au fost puse în vânzare pentru acest
spectacol și se găsesc la casa de bilete a Centrului Cultural „Lira”. Pentru data de 09
septembrie manifestările vor debuta cu parada ansamblurilor concurente la
Festivalul „Moineșteanca” care va începe din zona ceasului de la intersecția străzii
Gării cu strada T. Vladimirescu și se vor deplasa până în fața Bibliotecii centrale,
vom evidenția ansamblurile care au venit, după care se vor deplasa pe stadion unde
se va desfășura concursul, urmând ca în jurul orei 19,00 facă premierea urmată de
un spectacol susținut de Nicole Cherry și trupa 3 Sud-Est. Un punct important din
program îl reprezintă vernisajul expoziției colective a Taberei de Pictură și
Sculptură de la Centrul Cultural „Lira” la care am invitat pe doamna Prefect,
domnul ministru, domnul președinte și domnii vicepreședinți ai Consiliului Județan
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Bacau. Vă rog să participați la acestă activitate. Duminică vor avea loc activități
sportive și concursuri în fața primăriei, iar de la ora 16,00 vor începe concertele cu
artiști locali pe scena de la stadion urmate de concerte susținute de două ansambluri
cunoscute din Republica Moldova - Raionul Cantemir „Doina Prutului” și
„Mocăncuța”, apoi concertele trupelor Selfie, Jo și Voltaj. Vă aștept cu drag pe toți
să participați.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Sunt plăcut surprins că văd pe ordinea de
zi acel „hotel” poate vom reuși să noi în acest mandat să-l vedem terminat pentru că
arată sinistru. Acum când mă întreabă un moineștean voi răspunde că se vor
construi locuințe pentru specialiști din sănătate. Este bine că lângă el va fi centrul de
sănătate al municipiului Moinești, eu am fost în județul Harghita la un astfel de
centru, este superb acolo, să știți că privesc această problemă un pic mai serios
decât cei de până la noi. M-aș bucura să facem acest centru de sănătate la Moinești,
decât să facem un ștrand, mai bine un centru balnear cu bani mai mulți cei drept, dar
îmi doresc ca și în municipiul Moinești să avem așa ceva. Pentru aceasta, știu că
ducem lipsă de bani, dar ca municipiu de 16 ani, de 96 de ani de când a fost
declarată comună urbană, de 580 de ani de la atestarea documentară, noi unde
mergem? S-au făcut o serie de fotografii la punctele vulnerabile, dar nu este
suficient să le avem în arhiva noastră, de aceea vin cu propunerea de a inființa o
comisie din care să facă parte primarul sau viceprimarul, arhitectul șef și câțiva
consilieri locali care să se implice, o comisie urgentă pentru identificarea acelor
puncte „negre” din municipiul nostru. Vă dau ca exemplu: intrările în Moinești,
gardul de la Arta meșteșugarilor care trebuie periat și vopsit cu un trafalet.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: De către cine?
Domnul consilier Palașanu Mirel: De ei, dar trebuie să le punem în vedere
în termen de 20 zile, spre exemplu, să vopsească gardul, dacă nu îl vopsim noi, dar
le trimitem și nota de plată. Sunt foștii mei colegi, dar nu se poate lăsa așa un gard
chiar la intrarea în oraș pentru că pe acolo vin musafirii noștri, vizitatorii, turiștii.
Trebuie să le trimitem adresă în care să le comunicăm și care este amenda dacă nu
se conformază. Intrarea în Parcul Băi, în spatele hotelului vechi către Parcul Băi
este dărâmat, se fură cărămidă, se ascund aurolaci. Această comisie va identifica
punctele negre și va trece urgent la rezolvarea lor cu forțe proprii sau cu voluntari.
Pot chiar eu să aduc oameni, îi plătesc să facă curățenie. Centrul de gaze care arată
foarte rău, nu au mai vopsit; spațiul ACR pe care vrem să-l preluăm, spațiile
fostului COMIXT, actual METEX, la fel arată foarte rău. Zemeșul le-a trimis o
adresă.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Noi, le-am tirmis cinci.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Dar trebuie să le trimitem și amenda.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Avem constituită o comisie la nivelul
primăriei care identifică aceste spații și deținătorii lor trebuie să conformeze
Hotarârii Consiliului Local prin care se impozitează cu până la 500%, dar trebuie
respectate niște termene, nu se poate aplica imediat, ci conform prevederilor legale.
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Domnul consilier Palașanu Mirel: Ar trebui să trecem la fapte, nu numai să
vi le aduc la cunoștință.
Domnul Viceprimar prof. Breahnă Neculai: Vreau să vă informez că noi
am trecut la fapte. Nu numai în centrul orașului și în cartierele Văsâiești și Hangani.
Domnii consilieri au trecut prin zonele respective și au văzut ce lucrări se fac pe str.
M. Kogălniceanu, sunt străzi care urcă până în vârful Tașbugii, executăm gabioane
de 4-5 nivele care ar fi costat mult, toate le facem cu salariații primăriei, sunt alte și
alte lucrări pe toate le avem în vedere, dar multe sunt pe proprietate privată și atunci
nu putem interveni. Vă dau un exemplu: am trimis o adresă la CFR și la Autogară și
nici unul nu a cosit până în prezent, noi am cosit în oraș de două ori. Vă închipuiți
ce răspuns ne-au dat, abia au venit să vadă două podețe care trebuie decolmatate.
Exemplele continuă. Sunt neplăcut surprins că firme private nu răspund la nici o
solicitare, așteaptă să aplicăm legea. O altă problemă este cea a deșeurilor menajere
care se depozitează permanent lângă platformă și am depus efort să stopăm, dar nu
putem fără ajutorul dumneavoastră. Am încercat în fiecare cartier să-i anunțăm ca să
nu mai ducă la platformă orice. Pot depune pe o platformă în grădină, în curte, la
bloc nu avem ce face. Dacă mergeți în Văsâiești, în Lucăcești-sat, la fel scot totul la
platformă, chiar și gunoi de grajd.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Nu mai dovedesc cele două tractoare pe
care le avem să ridice aceste deșeuri. Acum am scos la concurs două posturi de
șofer, la unul s-a înscris un candidat dar a renunțat și la cel de-al doilea s-a înscris
tot un candidat. La unul este pusă condiția de a avea categoria D. Au venit și au
întrebat multe persoane. Dar nu s-au înscris. Mai nou am afișat la fiecare platformă
un anunț prin care am rugat să depoziteze în pubelă doar deșeurile menajere.
Amenda este de la 200 la 500 lei, pentru deșeurile rezultate din construcții și cele
vegetale se pot adresa SC Romprest contra cost. Știm cu toții de când eram copii ce
făceam cu ele, nu trebuie scoase pe malul apei sau la pubelă. Am găsit pe cineva ieri
care îndesa crengi în tomberon, acesta se descarcă în mașina de gunoi, merge la
Bacău și plătim pentru asta. Vă rog și pe dumneavoastră să luați atitudine când
găsiți că depozitează gunoi în jurul platfomelor, resturi vegetale și deșeuri din
construcții. Sunt cazuri, cei care stau la bloc, dar pot apela la telefoanele afișate. Vă
pot anunța că săptămâna aceasta au fost aplicate câteva amenzi. Au fost făcute
avertizări verbale, scrise, acum s-a trecut la aplicare de amenzi.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Se pune la putezit într-un colț de grădină
și apoi poate fi folosit.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Am discutat cu Poliția Locală un caz.
Sunt centrele de colectare unde am văzut acele afișe, dar trebuie să treacă
permanent pe acolo pentru că le rup. Eu am făcut poze la o platformă în centrul unei
străzi, cetățenii care erau în cauză le-au luat, dar trebuie atenționați.
Domnul Marchidanu Constantin: Mă adresez domnului primar, am trei
probleme la care nu am primit răspuns, doar la una parțial. De ce ne obligați să
circulăm ilegal pe strada Atelierelor, de ce trebuie să merg pe partea uzată când
cobor ca să dau prioritate mașinilor care urcă?

24

Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Avem un proces în desfășurare, am
făcut contestație la executare de punere în posesie a sectorului de drum DN 2G
pentru că există o Hotarâre a Guvernului prin care ni se dă în administrare această
porțiune de drum național. Încă nu este în administrarea municipiului Moinești nici
nu ne dorim acest lucru deoarece știți ce înseamnă întreținerea și reparația acestui
sector de drum național de 9,6 km.
Domnul Marchidanu Constantin: Nu pot fi mulțumit cu acest răspuns, eu
sunt fost constructor. S-a intevenit pe această arteră când s-a executat aducțiunea de
apă pentru Bacău, nu erau și din partea primăriei niște responsabilități? Un diriginte
de șantier și un reprezentat la primăriei a contribuit la punerea în funcție.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Procesul-verbal de recepție finală este
semnat de Compania Regională de Apă Bacău, de constructor și reprezentanți ai
CNADR. Nu suntem parte în acest proiect. Am avut un proces pe rolul instanței de
judecată pe care l-am pierdut pentru că acea Hotarâre de Guvern este semnată de
Primul ministru al României și ministrul transporturilor de atunci.
Domnul Marchidanu Constantin: Sunt 11 familii la limita dintre Moinești
și Comănești puse în pericol, la o primă viitură există riscul să le fie inundate
locuințele, chiar și sunt în această situație. M-am adresat Apelor Române care de
patru luni nu au întreprins nimic.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Noi am anunțat Apele Române, pe cei
cărora le aparține râul Urminiș, au spus că vor prinde în proiectul de buget pe anul
2018. Nu ați primit răspuns?
Domnul Marchidanu Constantin: Nu. A treia problemă este construcția de
la limita cu orașul Comănești, că aparține lor sau municipiului Moinești,
dumneavoastră ați spus că aparține orașului Comănești. M-am interesat personal la
domnul primar care mi-a spus că nu aparține lor.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Pe care primar îl credeți?
Domnul Marchidanu Constantin: Când a fost ridicat acel adăpost nu a fost
prins în nici un act, eu am spus că îl iau eu, îl dărâm și aș fi dat lemnul la două
familii să-și facă foc la iarnă. Arată foarte urât. Am rugămintea să-l provocați pe
domnul primar de la Comănești.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: I-am oferit la schimb această suprafață
de teren, nu eu ci domnul actual ministru în urmă cu un an și jumătate când se
stabilea grănițuirea localităților, cele trei case care se află pe strada Unirii din
Comănești dar, de fapt, se află pe strada 22 Decembrie din Moinești, după cimitirul
din Văsâiești. Dădeam acele trei case pentru ca ei să ne dea partea dreaptă de care
spuneți dumneavoastră că a fost cândva la Moinești și fiecare să și le treacă în
partimoniu. Dumnealui a trecul la treabă, ne-a luat lampa de iluminat de pe stâlp
spunând că este a lor, eu nu pot să intru pe teritoriul altei localități și să dărâm o
clădire care nu ne aparține. Semnul de intrare în oraș este cel pe care-l știți, iar cel
de pe partea dreaptă este după liziera de copaci, lângă prima casă.
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Domnul Marchidanu Constantin: Deci adăpostul nu aparține Moineștiului.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Aparține orașului Comănești tot ce se
vede de la nivelul carosabilului pe partea dreaptă.
Domnul consilier Nimerciag Ioan: Și casa de acolo a d-nei Mitrofan se află
pe teritoriul orașului Comănești.
Domnul Marchidanu Constantin: De când mă știu în Moinești, între
blocurile de nefamiliști de la Lucăcești a fost o alee cu trepte, acum s-a desființat
acea alee și când plouă cetățenii care trec pe acolo alunecă pe iarbă. Trebuie
construite scări din nou.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: Există un proiect de amenajare a acelei
zone. Toate clădirile neamenajatedin zonă vor intra în atenția Comisiei de care vă
vorbeam și chioșcul verde de pe str. G. Enescu, toate chioșcurile de pe partea
dreaptă către liceu sunt pe terenul unei persoane private, cele de pe partea stângă leam dărâmat, erau amplasate pe domeniul public și privat al municipiului
Domnul Marchidanu Constantin: Vă intreb dacă domnul dr. Cotîrlet
Adrian a fost invitat la ședință pentru că și eu am o problemă de discutat cu
dumnealui.
Domnul Primar jr. Vieru Valentin: A fost invitat astăzi la o discuție în
biroul meu. Și dumnealui are program de audiențe ca și mine. Vă garantez că
directorii și contabilii de școli vor fi chemați la ședințele Consiliului Local. Dacă nu
pot veni, măcar un delegat, dar nu se va face o obișnuiță prin a delega pe cineva.
Domnul Marchidanu Constantin: Așa cum a încercat și domnul ministru pe
vremea când era primar, ar fi bine să desemnați consilieri responsabili pe zonă.
Problemele vor ajunge mai repede la cunoștința primarului.
Domnul consilier Ilie Vasile: Pentru mine zona este tot orașul.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa ordinară din 30.08.2017, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
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