CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 31.10.2017, 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
28.09.2017.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1231/25.10.2017 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi toți cei 19 consilieri
locali.
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, directori adjuncți și contabili șefi ai
unităților de învățământ din municipiul Moinești, d-na ec. Găman Oana – director
economic și d-na consilier juridic Botezatu Maura din partea Spitalului Municipal
de Urgență Moinești, domnul comisar Nicolescu Neculai - comandant al Politiei
Municipiului Moinești, domnul mr. Hodorog Gabriel – comandant al
Detașamentului de Pompieri Moinești, domnul cpt. Ghiniță Daniel – comnadantul
Detașamentului de Jandarmi Moinești, reprezentanți ai Asociațiilor de proprietari
din municipiul Moinești.
La ședință participă și un grup de cetățeni din municipiul Moinești.
Conform prevederilor art. 42, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, procesulverbal al şedinţei ordinare din 28.09.2017 și al procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din 03.10.2017 au fost afişate pe pagina web www.moinesti.ro, la
sediul Primăriei şi au fost puse la dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a fi
analizate în cadrul şedinţelor de comisii şi rezolvate cu eventualele obiecţiuni şi,
având în vedere prevederile aliniatului (5), consult plenul dacă sunt obiecţiuni cu
privire la conţinutul acestora.
Nefiind obiecţiuni, supun la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din
data de 28.09.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Moinești
din 28.09.2017, cu 19 voturi pentru.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Supun la vot procesul-verbal de la
şedinţa extraordinară din data de 03.10.2017.
Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Moinești din 03.10.2017, cu 19 voturi pentru.
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 28.09.2017.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de
03.10.2017.
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3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului
Moineşti la data de 30.09.2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al cinematografului din cadrul Centrului Cultural „Lira” din municipiul
Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
„Reabilitare infrastructură strada Ștefan Luchian”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor
tehnico-economici, proiect nr 106/2015, proiectant S.C. ADRAL PROIECT S.R.L.
Iași.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
„Reabilitare infrastructură strada Lucăcioaia”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor
tehnico-economici, proiect nr 103/2015, proiectant S.C. ADRAL PROIECT S.R.L.
Iași.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
„Reabilitare infrastructură strada Fundătura Lucăcioaia”, faza D.A.L.I. și a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr 104/2015, proiectant S.C. ADRAL
PROIECT S.R.L. Iași.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
9. Proiect de Hotărâre pentru exprimarea acordului de principiu privind
transmiterea imobilului situat în municipiul Moinești, strada Lunca, nr. 46, județul
Bacău, din domeniul public al municipiului Moinești în domeniul public al statului.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
10. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în
tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de alimente si
medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până la 700
lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și
veteranilor de război.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
11. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe construită prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
12. Proiect de Hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situată în
municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, Bl. E1, județul Bacău.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
13. Proiect de Hotărâre privind modificarea tarifelor practicate în executarea
contractului de delegare parțială a serviciului de salubrizare al municipiului
Moinești.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
14. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului Local al
municipiului Moinești nr. 144 din 28.09.2017 privind darea spre administrare și
exploatare SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma
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implementării proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Bacău” SMIS - CSNR 26205.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Moineşti
15. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 155 din 22.12.2011 privind preluarea
în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Moineşti a sectorului de
Drum Naţional 2G, de la km 43+640, la ieşirea din Moineşti spre Bacău, până la km
53+358, la ieşirea din Moineşti spre Comăneşti, de la Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România SA.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
16. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului Local al
municipiului Moinești nr. 102 din 07.07.2017 privind aprobarea desfășurării
evenimentelor culturale și sportive din semestrul II/2017, în municipiul Moinești.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
17. Proiect de Hotărâre privind autentificarea contractelor de vânzarecumpărare încheiate în temeiul Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești
nr. 89 din 30.11.2002.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
18. Diverse.
Consult pe domnii consilieri dacă sunt şi alte propuneri pentru proiectul
ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată,
ulterior modificată.
Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din 31.10.2017, cu 19 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
execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti la data de 30.09.2017.
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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian și
Abăcioaie Sergiu-Dan - 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 Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier 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 30.09.2017, cu 19 voturi pentru.
Punctul 4 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, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
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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 aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2017, cu 19 voturi pentru.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare al cinematografului din cadrul
Centrului Cultural „Lira” din municipiul Moinești.
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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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 aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare al cinematografului din cadrul Centrului Cultural „Lira”
din municipiul Moinești, cu 19 voturi pentru.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice „Reabilitare infrastructură strada Ștefan
Luchian”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr 106/2015,
proiectant S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Iași.
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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice „Reabilitare infrastructură strada Ștefan Luchian”, faza D.A.L.I. și a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr 106/2015, proiectant S.C. ADRAL
PROIECT S.R.L. Iași, cu 19 voturi pentru.
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Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice „Reabilitare infrastructură strada Lucăcioaia”,
faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr 103/2015, proiectant
S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Iași.
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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice „Reabilitare infrastructură strada Lucăcioaia”, faza D.A.L.I. și a
indicatorilor tehnico-economici, proiect nr 103/2015, proiectant S.C. ADRAL
PROIECT S.R.L. Iași, cu 19 voturi pentru.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice „Reabilitare infrastructură strada Fundătura
Lucăcioaia”, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr
104/2015, proiectant S.C. ADRAL PROIECT S.R.L. Iași.
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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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice „Reabilitare infrastructură strada Fundătura Lucăcioaia”, faza D.A.L.I. și
a indicatorilor tehnico-economici, proiect nr 104/2015, proiectant S.C. ADRAL
PROIECT S.R.L. Iași, cu 19 voturi pentru.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru exprimarea
acordului de principiu privind transmiterea imobilului situat în municipiul
Moinești, strada Lunca, nr. 46, județul Bacău, din domeniul public al municipiului
Moinești în domeniul public al statului.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Consider că este bine venit transferul
Judecătoriei Moinești în această clădire ca să nu mai plăteacă chirie. Ar fi o pierdere
pentru municipiul Moinești ca această instituție să plece în altă localitate, are
parcare atât pentru funcționari cât și pentru cetățeni.
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Domnul primar jr. Vieru Valentin: La convine această locație chiar dacă
nu se află în zona urbană aglomerată.
Domnul consilier Ilie Vasile: Cred că trebuia mai demult, ca să nu plătească
chirie.
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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru exprimarea acordului de principiu
privind transmiterea imobilului situat în municipiul Moinești, strada Lunca, nr. 46,
județul Bacău, din domeniul public al municipiului Moinești în domeniul public al
statului, cu 19 voturi pentru.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind acordarea unui
sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea
achizitionării de alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu
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venituri de până la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu
realizează alte venituri și veteranilor de război.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Întrebări? Discuții.
Domnul consilier Abăcioaie Sergiu Dan: 100 lei/lună?
Domnul primar jr. Vieru Valentin: 100 lei/persoană, pentru sărbătorile de
Crăciun și Paște.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar: Câte persoane beneficiază?
Domnul Cehan Bogdan Petru, director executiv Direcția de Asistență
Socială: Aproximativ 1500 persoane.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Din evidențele Casei Naționale de
Pensii. După ce vor fi distribuite, Direcția de Asistență Socială va intocmi o
informare pe care o va prezenta Consiliului local.
Domnul consilier Ilie Vasile: Mai trăiesc trei veterani de război, văduvele
celor decedați nu ar putea beneficia de acest ajutor?
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Da, dacă au venituri sub 700 lei/lună.
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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
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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 unui sprijin material
constând în tichete sociale în valoare de 100 lei, în vederea achizitionării de
alimente si medicamente, pensionarilor din municipiul Moinesti cu venituri de până
la 700 lei/luna, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte
venituri și veteranilor de război, cu 19 voturi pentru.
Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unei locuinţe construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în
municipiul Moineşti, judeţul Bacău.
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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unei locuinţe construită
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Moineşti, judeţul
Bacău, cu 19 voturi pentru.
Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind repartizarea
unei locuințe sociale situată în municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, Bl.
E1, județul Bacău.
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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale
situată în municipiul Moinești, strada Vasile Alecsandri, Bl. E1, județul Bacău, cu
19 voturi pentru.
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Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
tarifelor practicate în executarea contractului de delegare parțială a serviciului de
salubrizare al municipiului Moinești.
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 cu propunerea de majorare
cu 18% a tarifelor practicate.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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 cu propunerea de majorare
cu 18% a tarifelor practicate.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi cu propunerea de majorare
cu 18% a tarifelor practicate.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre cu propunerea prezentată de comisiile de specialitate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind modificarea tarifelor practicate în
executarea contractului de delegare parțială a serviciului de salubrizare al
municipiului Moinești, cu 19 voturi pentru.
Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 144 din 28.09.2017 privind
darea spre administrare și exploatare SC Compania Regională de Apă Bacău SA a
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bunurilor rezultate în urma implementării proiectului “Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” SMIS - CSNR 26205.
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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului
Local al municipiului Moinești nr. 144 din 28.09.2017 privind darea spre
administrare și exploatare SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor
rezultate în urma implementării proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” SMIS - CSNR 26205, cu 19 voturi pentru.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 155 din
22.12.2011 privind preluarea în administrare de către Consiliul Local al
Municipiului Moineşti a sectorului de Drum Naţional 2G, de la km 43+640, la
ieşirea din Moineşti spre Bacău, până la km 53+358, la ieşirea din Moineşti spre
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Comăneşti, de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA.
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 și-l propun, cu unanimitate de voturi, pe domnul
consilier Nimerciag Ioan membru în Comisia de predare-primire a sectorului de
drum naţional.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre și îi propun, cu unanimitate de voturi, pe domnii
consilieri Busuic Iulian și Vascan Ștefan-Cezar membii în Comisia de predareprimire a sectorului de drum naţional.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Dacă mai aveți alte
propuneri?
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre completat cu propunerile
prezentate.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotarârii
Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 155 din 22.12.2011 privind preluarea
în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Moineşti a sectorului de
Drum Naţional 2G, de la km 43+640, la ieşirea din Moineşti spre Bacău, până la km
53+358, la ieşirea din Moineşti spre Comăneşti, de la Ministerul Transporturilor şi
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Infrastructurii prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România SA, cu 19 voturi pentru.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre pentru completarea
Hotarârii Consiliului Local al municipiului Moinești nr. 102 din 07.07.2017 privind
aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul II/2017, în
municipiul Moinești.
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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotarârii Consiliului
Local al municipiului Moinești nr. 102 din 07.07.2017 privind aprobarea
desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul II/2017, în municipiul
Moinești, cu 19 voturi pentru.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind autentificarea
contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Hotarârii Consiliului Local
al municipiului Moinești nr. 89 din 30.11.2002.
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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 Tincu Liliana Angela – președinte, Pascalini Nini Alexandru –
secretar, Văsâi Ion, Sandu Teodor, Enea Pavel Iulian, Darie Constantin-Olivian 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 6 voturi pentru. Doamna consilier Tincu Liliana
Angela nu participă la vot, conform art. art. 46 din Legea adimistrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul consilier Ivan Stelian – secretarul Comisiei de urbanism: Comisia
formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Ivan Stelian – secretar, Botezatu SilviuGheorghe, Vandra Vasile, Busuioc Iulian, Botezatu Sorin și Vascan Ștefan-Cezar membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind autentificarea contractelor de
vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Hotarârii Consiliului Local al municipiului
Moinești nr. 89 din 30.11.2002, cu 18 voturi pentru.
Doamna consilier Tincu Liliana Angela nu participă la vot, conform art. art.
46 din Legea adimistrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: SC Compania Romprest Service S.A.
prin adresa nr. 3206/20.10.2017, inregistrată la UAT Moinesti cu nr.
37156/24.10.2017, ne notifică că incepand cu data de 01.11.2017 nu va mai ridica
deșeurile din municipiul Moinești. Acest lucru, spun dumnealor se datorează
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neplății taxei speciale către ADIS Bacău. ADIS este asociația din care fac parte 92
de localități din județul Bacău. Contractul de prestări servicii este încheiat între
ADIS Bacău și SC Compania Romprest Service S.A., Primăria Moinești neavând
relații contractuale directe cu acest agent economic, notificarea este lipsită de sens.
Dumnealor au trimis această notificare pentru o presupusă datorie, afirmând că
Primăria Moinești are o datorie de aprox. 2 milioane de lei către ADIS Bacău,
făcând următorul calcul: 22.000 locuitori aflați în datele recensământului din anul
2010 înmulțit cu 9,30 lei. Dar nu taxa aprobată de Consiliul local în cuantum de
7,50 lei/persoană pentru locuitorii de la bloc, respectiv 6 lei/persoană pentru cei de
la case. Această datorie pe care o consideră nu este elocventă din punctul nostru de
vedere, al Executivului. Vineri am convocat Comitetul Local pentru Situații de
Urgență pentru că în cazul în care neridicare deșeurilor din municipiul Moinești, ar
preliclita sănătatea cetățenilor și nu numai, datorită cantității de deșeuri care se va
regăsi atât pe domeniul public cât și în gospodăriile cetățenilor. Am luat o hotarâre
în Comitetul Local pentru Situații de Urgență ca în cazul în care SC Compania
Romprest Service S.A. va sista colectarea deșeurilor să putem închiria două mașini
de colectare, fără personal, pentru a proceda de urgență la colectarea deșeurilor atât
de pe domeniul public cât și din gospodăriile cetățenilor. Va trebui să luăm o
hotarâre ce vom face cu aceste deșeuri deoarece vor trebui depuse în depozitul
regional Bacău. Vom vedea mâine dacă se va întâmpla acest lucru. Orașul
Dărmănești s-a confruntat cu această situație în luna februarie 2017, au dat în
judecată și au solicitat ordonanță președențială, procesul se judecă în continuare dar
au obligat SC Compania Romprest Service S.A. să reia activitatea imediat de a doua
zi, sper să se întâmple și la noi acest lucru, dar am pregătit cu membrii Comitetului
Local pentru Situații de Urgență o situație de avarie.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Vreau să vă prezint
scrisoarea înregistrată la UAT Moinești cu nr. 37894/30.10.2017 a domnului prof.
Iftimie Adrian prin care solicită că dorește să se adreseze Consiliului local. Solicit
acordul dumneavoastră pentru a da citire acestei scrisori și apoi să dau cuvântul
domnului profesor.
Membrii Consiliului local, cu 19 voturi pentru, sunt de acord cu propunerea
domnului președinte de ședință.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă dă citire adresei nr.
37894/3110.2017 a domnului prof. Iftimie Adrian.
Domnul prof. Iftimie Adrian: Am cerut să iau cuvântul pentu a vă prezenta
inițiativa mea ca fiind în favoarea cetățenilor moineșteni și am avut în vedere
prevederile Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului care
poate fi inițiat dl. primar, de consilieri și poate fi inițiat și de cetățeni. Am solicitat
acest lucru, m-am constituit inițiator și am făcut demersuri conform Legii nr. 3/2000
la UAT Moinești încă de pe vremea când era alt primar, mandat preluat acum de
domnul primar Vieru Valentin.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Domnul primar Vieru Valentin a fost ales
prin votul cetățenilor din municipiul Moinești, nu a preluat mandatul din mers.
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Domnul prof. Iftimie Adrian: Încerc să rămân calm, să nu ridic tonul pentru
că am fost acuzat de patru infracțiuni, trimis în judecată dar am izbutit să ies „basma
curată”. Vă întreb, cu toate încercările dumneavoastră de a vă opune dorinței
cetățenilor folosind diferite tertipuri, vă puteți mândri? Vă comunic că eu am stopat
câteva inițiative a le unor cetățeni moineșteni care au vrut să vă ia cu asalt și să vă
scoată afară din primărie. M-ați acuzat că eu am dezinformat cetățenii, că am făcut
fals și uz de fals, dar ce spuneți astăzi că toate acuzațiile care mi s-au adus este de
fapt respectul dumneavoastră pentru cei ce vă votează. Nu am făcut infracțiune, este
dreptul meu prevăzut de lege. Vă transmit că încercarea d-lui primar Vieru înainte
de a pleca d-l Ilie că eu sunt cel care a făcut falsuri, a fost sub influența altor
persoane.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Vă ascultăm cu
atenție și cu respect, în hârtia pe care ați depus-o solicitați să ne prezentați câteva
aspecte privind procesul penal în care sunteți implicat. Vă rog să faceți referire la
acest subiect, parantezele și comentariile le lăsăm deoparte. Vă ascultăm cu mare
atenție.
Domnul prof. Iftimie Adrian: Am să vin, dar nu în ședința de astăzi. Sub
semnătura fostului primar, apoi a d-nei Secretar s-a ajuns la Curtea de Apel Bacău
care a dat hotarârea. D-na Secretar v-a informat că mă aflu în proces cu
dumneavoastră, dar eu aveam rezultatul. A urmat o altă acțiune pe care procurorul
șef al Curții de Apel Bacău a respins-o, s-a mai făcut o plângere la Judecătoria
Moinești care a dat verdictul de respingere. Cred că ați primit rezultatul acestei
plângeri. Vă rog să dați citire certificatului, invit un consilier care are dreptul.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Nu este în posesia consilierilor.
Domnul prof. Iftimie Adrian: Domnule președinte, vă rog să dați citire
rezultatului.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Vă rog să mă
ascultați, dumneavoastră ați fost capul de listă a unor cetățeni care au dorit să
inițieze un referendum privind schimbarea denumirii localității noastre.
Domnul prof. Iftimie Adrian: Nu, eu sunt exponentul a celor peste 2000 de
cetățeni care au semnat în lista pe care v-am prezentat-o și ați negat.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Este dreptul
dumneavoastră să faceți acest lucru. Doamna Secretar trebuie să parcurgă lista
privind legalitatea, să verifice autenticitatea conținutului listei, ulterior să se
pronunțe cu privire la solicitarea acestui grup de cetățeni.
Domnul prof. Iftimie Adrian: Există act de la Prefectură, noi am depus lista.
Domnul consilier Vascan Ștefan Cezar: Dați citire actului că altfel nu o să
înțelegem nimic.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Acest act are antetul
Judecătoriei Moinești în Dosarul nr. 3631/160/2017 și spune că se certifică faptul că
numitul Bortoș Petrea a solicitat eliberarea unui certificat de soluție în dosarul
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menționat mai sus din care să rezulte următoarele mențiuni: „verificându-se opisul
alfabetic, registrul general de dosare și programul EDIS al instituției s-a constatat că
la 10.08.2017 a fost înregistrat pe rolul instanței de judecată dosarul nr. 3631/2017.
Părțile din dosar sunt UAT Moinești și intimații Bortoș Petrea, Iftimie Adrian,
Parfenie Ion, Solomonea Vasile, Enache Lucian, Dospinescu Olimpia, Lipcaliuc
Dumitru. Obiectul cererii de chemare în judecată: plângere împotriva soluției date
de procuror în dosar de neurmărire netrimitere în judecată dată în dosarul nr.
380/2017 în baza Ordonanței de clasare din 08.06.2017 a Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Bacău. Soluția dată în prezenta cauză prin Încheierea nr.
594/26.10.2017 s-a dat următoarea soluție conform dispozitivului.” Și aici intrăm în
aspecte tehnice. „În baza art. 341, alin. 2), lit. a) din noul Cod de procedură penală
respinge plângerea ca nefondată de petenta UAT Moinești, cu sediul în Moinești,
str. V. Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, în contradictoriu cu persoanele menționate
anterior. În baza art. 274, pct. 4, alin. 2) Cod de procedură penală obligă petenta la
cheltuieli de 100 lei judiciare către stat. Este definitivă și este dată astăzi
26.10.2017.” Eliberăm prezentul certificat de soluție din care rezultă data
înregistrării cererii, obiectul, părțile din prezenta cauz, nr. de înregistrare, precum și
soluția dată prin Incheierea nr. 594/26.10.2017 pentru a fi necesar intimatului la
ședința Consiliului Local Moinești.”
Domnul prof. Iftimie Adrian: Domnilor consilieri, unde mă aflu în acest
proces și sunt acuzat că am făcut fals și uz de fals? Unde vă aflați dumneavoastră
care ați refuzat și ați încercat să mă atrageți într-o capcană? Eu am făcut uz de
Legea nr. 3/2000, vă rog să dați citire acestei legi și să arătați poziția dumneavoastră
în baza probelor pe care eu vi le-am arătat. Conform acestui certificat, acest proces
s-a terminat, nu aveți nici o vină. Trebuie să respectați Legea nr. 3/2000 prin care
cetățenii moineșteni au dreptul la inițiativă, noi nu ne mai putem abate de la cale, nu
vrem să folosim calea pe care dumneavoastră vreți să ne atrageți ca să nu rezolvăm
nimic, legea ne dă dreptul să așteptăm și vom aștepta.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Cu privire la
procesul de la Judecătoria Moinești, este clar, nu aveți nici o problemă. Dar trebuie
să vă spun că dumneavoastră întârziați aceste demersuri pentru că ați chemat în
judecată Primăria Moinești, Consiliul local.
Domnul prof. Iftimie Adrian: Am chemat pentru obligația de a face, iar
dumneavoastră trebuia să faceți acest lucru înainte de a vă da în judecată.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: În data de 23
noiembrie este stabilit primul termen la acest proces, să vedem ce soluție va da
instanța de judecată, dar trebuie să-i dăm curs acestui termen. Este părerea
dumneavoastră, sunt 2.000 de cetățeni, dar în Moinești sunt 21.000 de locuitori, care
au drept la opinie. Noi vă respectăm opinia grupului pe care îl reprezentați, dar nu
înseamnă că trebuie să dictați o soluție anume.
Domnul prof. Iftimie Adrian: Solicit să ia cuvântul și președintele ONG-ului
care mă susține. Vă rog să aprobați.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Deci dumneavoastră
ați terminat. Putem să discutăm și în particular pentru că avem și alți invitați care au
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programul de lucru încărcat și mă roagă să scurtăm intervenția dumneavoastră. Vă
rog să luați loc și întreb dacă la capitolul „Diverse” sunt și alte probleme. Mai
dorește cineva din sală să ia cuvântul?
Nefiind altcineva, dau cuvântul domnului consilier Ilie Vasile.
Domnul consilier Ilie Vasile: Mă simt obligat să intervin datorită faptului că
eu nu sunt vinovat, noi consilierii nu am dat nici un vot ca domnul profesor să fie
anchetat, judecat, iar demnitatea lui să fie știrbită. Sunt singurul consilier cred, pe
care îl regăsiți în acea listă unde am semnat pentru că am fost de acord cu
referendumul. În Consiliul local s-a discutat și nimeni nu a fost împotrivă ca
cetățenii din Moinești care doresc să facă un referendum, să le interzicem, nu este
democratic așa ceva. Eu cred că nu am ajuns la nivel de dictatură, mai ales că
suntem în democrație să credeți că noi, consilierii, am devenit atât de josnici. Mie,
ca teolog nu îmi plac conflictele, se pot rezolva pe cale amiabilă fără a ajunge la
tribunal. Nu pot să condamn pe doamna Secretar care a vrut să verifice că acele
semnături sunt autentice. De ce s-a ajuns de la faptul că s-a dorit o verificare, la
acest conflict, nu-i văd rostul. Nu cred că cineva din Consiliul local ar opri ca
cetățenii din orașul Moinești să participe la un referendum. Ce se votează, asta va fi.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: A venit cineva cu un proiect de
hotarâre?
Domnul consilier Ilie Vasile: Nu a întocmit nimeni.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Proiectele de hotarâre pot fi inițiate de
primar, viceprimar, consilieri locali și cetățeni. Eu nu inițiez, viceprimarul nu,
dumneavoastră ați primit din altă parte?
Domnul consilier Ilie Vasile: Nu, dacă vine un asemenea proiect, eu îl votez,
dar cum voi vota la referendum este opinia mea.
Domnul consilier Palașanu Mirel: Cu tot respectul pentru domnul profesor,
am să repet ce am spus în ședința consiliului. Mă adresez domnului profesor Iftimie,
grupului de cetățeni din sală, dar și celor 2000 de persoane semnatare. Atunci m-am
exprimat așa: domnilor, noi din municipiul Moinești nu putem să ne ducem către
oraș comună, sau cătun, dar dacă dumneavoastră domnilor și dragi consilieri
considerați că trebuie să mergem în progres sau în regres, apreciați dumneavoastră
să continue acest referendum sau îl oprim. Nu putem, nu este democratic, trebuie să
lăsăm cele 2000 de persoane să se manifeste ori de câte ori doresc pentru că suntem
în democrație. Vă rugăm domnule profesor să creșteți numărul susținătorilor, dar eu
consider că trebuie să progresăm, nu să regresăm.
Domnul prof. Iftimie Adrian: Ați informat câte semnături au fost validate de
județ?
Domnul consilier Palașanu Mirel: 2.000 de semnături, dr sunt 21.000 de
persoane, asta este ideea.
Domnul prof. Iftimie Adrian: Știți că Legea referendumului prevede minim
500 de semnături, dar eu am strâns 2.600.
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Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Vă întrerup domnule
profesor, ați făcut o hârtie către Consiliul Local prin care inițiați o procedură de
referendum?
Domnul prof. Iftimie Adrian: Desigur, am trimis la Prefectură.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Faceți o hârtie către
Consiliul Local, inițiați proiect de hotarâre, dar atenție trebuie să existe o
expunerere de motive în care dumneavoastră să motivați de ce doriți acest
referedum.
Domnul prof. Iftimie Adrian: Sunteți în eroare, dosarul complet se află la
Prefectură, la oficiul juridic, Prefectul vă solicită să faceți acest lucru.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: Eu nu am nici o
hârtie în care dumneavoastră să spuneți ce solicitați. Câte locuri de muncă se fac, ce
reduceri de cheltuieli vor fi, ce impact va avea asupra mediului, cetățenilor?
Domnul consilier Palașanu Mirel: Mulțumim șefilor de la toate serviciile,
reprezentanților din învățământ, Poliție, Jandarmi, Pompieri, asociațiilor de
proprietari care sunt prezenți în sală și vă așteptăm de foiecare dată la ședințele
noastre.
Doamna secretar jr. Dîrlău Marilena: Vă aduc la cunoștință adresa OMV
Petrom SA nr. 7611/26.10.2017, referitor la prelungirea mandatului Comisiei
constituită prin Hotarârea nr. 98/07.07.2017, până la preluarea bunului imobil prin
care solicită următoarele: „având în vedere complexitatea subiectului, datorat în
principal perioadei de timp foarte mare care a trecut de la momentul vânzării
locuințelor și până în prezent, precum și dorinței noastre de a vă comunica
informații cât mai precise, vă rugăm să ne acordați un termen de 14 zile.” Această
adresă a fost adusă la cunoștința membrilor comisiei.
Domnul primar jr. Vieru Valentin: Am avut o discuție cu domnii directori
de la București și de la Moinești care mi-au spus că mai au de căutat în arhivă, de
aceea solicită acest termen. Am început și noi să căutăm pentru a ști ce avem și ce
discutăm. Cred că sunteți de acord.
Membrii Consiliului local, cu 19 voturi pentru, sunt de acord cu propunerea
OMV Petrom prezentată cu adrtesa nr. 7611/26.11.2017 și înregistrată la UAT
Moinești cu nr. 37693/26.10.2017.
Domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de şedinţă: În continuare
reprezentanții firmei Ecosoft SRL Iași doresc să ne prezinte proiectul Premier –
sistem de gestionare automată a resurselor din instituții.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Balan Vasile, preşedinte de
şedinţă, declară închisă şedinţa ordinară din 31.10.2017, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
ING. BALAN VASILE

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
JR. DÎRLĂU MARILENA
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