CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 25.07.2014, în şedinţa extraordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, aliniatul „2” din Legea 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 25.07.2014.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1433/23.07.2014 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri locali.
Lipsesc motivat: doamna consilier Ladaru Daniela şi domnii consilieri Cojocaru
Florinel şi Spătaru Eugen.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Am onoarea să vă prezint invitaţii la
şedinţa de astăzi. Participă domnul Prefect Pocovnicu Constantin Dorian, domnul
subprefect Constantin Toma, domnul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Floroiu
Ionel, domnul senator Tătaru Dan, domnul deputat Avram Constantin şi domnul
Margine Gelu – comandantul Poliţiei Municipale Moineşti. Este şi o şedinţă festivă
pentru că astăzi se desfăşoară şi Raliul Moldovei cu cele două probe în zona
Moineşti.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă participă directori, şefi de
servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineşti şi reprezentanţi mass-media judeţeană şi naţională.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, 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. Proiect de Hotărâre privind alocarea bugetară pe anul 2014 pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul
Bacău”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
2. Proiect de Hotărâre privind alocarea bugetară pe anul 2014 pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare străzi asfaltate în municipiul Moineşti – strada
Osoiu”.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 25.07.2014, cu 16 voturi
pentru.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind alocarea
bugetară pe anul 2014 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Păcii,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău”.
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Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Dacă
aveţi întrebări? Discuţii.
Domnul consilier Manolache Ionică: Aduc pe această cale mulţumirile
cetăţenilor de pe strada Păcii şi din cartierul Hangani pentru realizarea acestui
proiect ca o alternativă a posibilităţilor de navetă mult mai rapide pe care o doreau
de mulţi ani. Au încredere că nu ne vom opri aici şi vom continua cu alte proiecte
care să le sporească confortul.
Domnul consilier Talpău Sorin Ciprian: Sumele alocate pentru aceste două
proiecte vin din două surse. Principala sursă o constituie Planul Naţional de
Dezvoltare Locală şi a doua sursă o constituie contribuţia locală cu un anumit
procent drept cofinanţare. Cum a fost stabilit acest procent?
Domnul Floroiu Ionel, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bacău: Vă
fac o introducere despre aceste proiecte şi modul lor de desfăşurare la nivelul
Judeţului Bacău. Judeţul Bacău a primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale o
sumă importantă pentru investiţii: apă, canalizare şi proiecte noi pentru
infrastructură rurală şi infrastructură în municipii. O parte din sumă este repartizată
pentru lucrrile începute din anul 2009, iar din suma rămasă am demarat aceste
proiecte noi pentru infrastructură. Avem depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale
50 de proiecte pentru infrastructură. Dumneavoastră aţi intrat în primele 19 proiecte
care au fost acceptate de Comisia tehnică şi sunt semnate contractele de domnul
viceprim-ministru. Municipiul Moineşti are finanţată o sumă de la Ministerul
Dezvoltării Regionale şi o sumă neeligibilă din venituri proprii. Aceste sume
neeligibile reprezintă cheltuielile cu Studiul de fezabilitate, tot ce ţine de
consultanţă tehnică, dirigenţie de şantier, aşa cum aţi aprobat în şedinţa trecută
cofinanţarea acestor proiecte. De aici încolo cheltuielile vor fi finanţate de
Ministerul Dezvoltării Regionale. Pentru proiectul „Reabilitare strada Păcii,
municipiul Moineşti, judeţul Bacău” – 1,285 km, valoarea investiţiei este de 2.206
mii lei, din care : PNDL - 2.077 mii lei şi finanţare de la bugetul local 129 mii lei.
Pentru proiectul „Reabilitare străzi asfaltate în municipiul Moineşti – strada Osoiu”
- 0,5 km, valoarea investiţiei este de 607.606 lei, PNDL – 577.412 mii lei şi
finanţare de la bugetul local 30.194 lei. Consider că sunt proiecte utile municipiului
Moineşti care vor creşte confortul cetăţenilor de pe aceste străzi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Dau
cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Tincu Liliana Angela, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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 Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
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Chirea Mihaela, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind alocarea bugetară pe anul 2014 pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Păcii, municipiul Moineşti, judeţul
Bacău”, cu 16 voturi pentru.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind alocarea
bugetară pe anul 2014 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzi asfaltate în
municipiul Moineşti – strada Osoiu”.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Dacă
aveţi întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Enea Pavel Iulian - preşedinte, Tincu Liliana Angela, Ilie Vasile şi
Talpău Sorin Ciprian – 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 Manolache Ionică, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Manolache Ionică – secretar,
Chirea Mihaela, Romaşcanu Mircea, Pascalini Nini Alexandru şi Ladaru Daniela membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de
iniţiatorul proiectului de hotărâre.
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Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu 4 voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier
Romaşcanu Mircea).
Domnul consilier Vascan Ştefan Cezar, secretarul Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Sandu Teodor - preşedinte, Vascan Ştefan Cezar - secretar,
Botezatu Sorin, Apostu Radu, Irimia Dumitru şi Busuioc Iulian - membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Pascalini Nini Alexandru, preşedinte de şedinţă: Supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind alocarea bugetară pe anul 2014
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzi asfaltate în municipiul Moineşti –
strada Osoiu”, cu 15 voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier Romaşcanu
Mircea).
Se semnează contractele de finanţare ale acestor două proiecte.
Domnul Floroiu Ionel, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bacău:
Sumele alocate de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale vă
permit ca de mâine să demaraţi procedurile de licitaţie.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vom demara acţiunile astfel încât să
utilizăm anul acesta sumele alocate.
Domnul Pocovnicu Constantin Dorian, Prefectul Judeţului Bacău:
Domnule primar, domnilor parlamentari, doamnelor şi domnilor, mai mult decât de
ce aţi spus dumneavoastră astăzi şi în şedinţele anterioare, nu cred că se mai pot
spune multe lucruri. Având în vedere că asistăm la implementarea a două proiecte
importante pentru comunitate, îmi revine plăcerea să vă felicit pentru faptul că le-aţi
pregătit şi vă aflaţi pe o listă destul de scurtă a unităţilor administrativ teritoriale din
judeţul Bacău care au acces la acest program naţional şi constat cu mare plăcere că
prin felul prin care dumneavoastră acţionaţi, municipiul Moineşti capătă de la an la
an o importanţă tot mai mare pe harta administrativă a Judeţului Bacău. O spun cu
mândrie, ca reprezentant al Guvernului în judeţul Bacău pentru că la Moineşti se
întâmplă evenimente de anvergură naţională şi internaţională. Am participat la
„Zilele Medicale” organizate de Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, un alt
eveniment de anvergură internaţională, ceea ce crează municipiului Moineşti un loc
pe cartea de vizită a judeţului Bacău. Vă felicit pe toţi, pe dl. Primar în special şi vă
mulţumesc că ne-aţi trimis în echipa administrativă un subprefect de calitate, care
ştie administraţie şi pune umărul la treabă. Vă urez multă sănătate şi succes în
activitate.
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Domnul senator Tătaru Dan: Sper ca toate aceste proiecte pe care noi le-am
promovat în judeţul Bacău, să aibă o finalizare rapidă spre creşterea gradului de
confort al cetăţenilor. Am văzut că un coleg de-al dumneavoastră a solicitat şi
pentru alte amplasamente. Fiecare proiect pe care îl facem reprezintă un plus pentru
un trai mai bun, a ne mişca mai uşor, dar trebuie să ne încadrăm şi în fondurile pe
care le avem la dispoziţie. Sperăm ca în anul viitor să alocăm sume mult mai mari
pentru cât mai multe proiecte.
Domnul deputat Avram Constantin: Bun găsit celor care au crezut în
proiectul politic pe care l-am propus Moineşti-ului. Se verifică încă odată proverbul
„omul sfinţeşte locul”. Cuvintele domnului Prefect mă bucură că noi cei din Valea
Trotuşului venim în administraţie cu oameni de calitate şi ne asumăm riscuri în
acest sens. Felicit Consiliul Local, pe dl. Primar şi pe cei care lucrat la aceste două
proiecte. Trebuie să subliniem faptul că fără sprijinul Guvernului României,
proiectele dumneavoastră erau greu de realizat. Şi comunităţile locale trebuie să fie
parte la cofinanţarea acestor proiecte. Într-adevăr, Guvernul României ajută
comunităţile locale care vor şi se angajează financiar în derularea proiectelor.
Domnul Primar ing. Ilie Viorel: Vreau să subliniez faptul că municipiul
Moineşti beneficiază de sprijinul Ministerul Dezvoltării Regionale prin Planul
Naţional pentru Locuinţe Sociale, avem alocată suma de 1224 mii lei din care am
tras peste 400 mii lei, iar în următoarele 3 luni vom trage integral această sumă
pentru a finaliza proiectul de locuinţe sociale de pe strada V. Alecsandri. Ne-am
dorit să obţinem finanţare guvernamentală şi am obţinut. Este un început, depinde
de noi cum reuşim să găsim resurse pentru a întocmi studii de fezabilitate în vederea
promovării lor atât în noua perioadă de finanţare din fonduri europene cât şi din
programe naţionale. În ultimile săptămâni ne-am întâlnit şi am discutat foarte atent
proiectele care urmează să le promovăm. Dumneavoastră, în calitate de consilieri,
să veniţi cu propuneri concrete, aşa cum a făcut dl. consilier Romaşcanu azi, pentru
a cunoaşte toate problemele municipiului. Ca un plan de dezvoltare urbană, aşa cum
am mai vorbit, doresc să ne axăm în viitor pe zona Moineşti Sud. Mai sunt
probleme de rezolvat în zona Moineşti Nord, dar sperăm să le rezolvăm.
Mulţumim invitaţilor pentru participare şi îi aşteptăm şi la alte şedinţe.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Pascalini Nini Alexandru,
preşedinte de şedinţă, declară închisă şedinţa din 25.07.2014, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER PASCALINI NINI ALEXANDRU

SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

