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MINUTA
incheiata astazi 26.11.2013

Cu ocazia desra~urarii dezbaterii publice a proiectului de hotarare privind aprobarea
Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a Municipiului Moinesti pentru perioada 20142020.
Dezbaterea publica a fost anuntata prin anuntul nr. 29.857/13.11.2013, pentru orele
11.00 si are drept scop dezbaterea publica a Proiectului de Hotarare privind aprobarea
Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a Municipiului Moinesti pentru perioada 20142020.
Proiectul de hotarare insotit de Expunerea de motive nr.29.531/12.11.2013 si al
Raportului de specialitate nr. 29.530/13.11.2013 al Biroului Proiecte. IT si Strategii de
Dezvoltare si Promovare din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului
Moinesti, care a fost afisat pe avizierul de la sediul institutiei si pe pagina de internet
www.moinesti.ro TRANSPARENTA DECIZIONALA , la data de 13.11.2013, prin
procesul-verbal nr. 29.857/13.11.2013.
Dezbaterea publica a fost convocata a se desfasurata in Sala de Sedinta aflata la sediul
institutiei din Municipiul Moinesti, str. V. Alecsandri, nr. 14, judetul Bacau, incepand cu
ora 11.00.
La ora 1nceperii dezbaterii sunt prezenti, conducerea Primariei, reprezentata prin:
Primarul municipiului Moine~ti - ing. Viorel Ilie, Viceprimarul municipiului Moinesti Valentin Vie1u, Secretarul municipiului Moine~ti - D-na jr. Marilena Dirlau, initiatorul
proiectului de hotarare supus dezbaterii din cadrul Biroului Proiecte. IT si Strategii de
Dezvoltare si Promovare - sef birou D-na ec. Ramona Ivascu, D-na Elena Pruteanu,
Vingheac Octavian, Florea Relu -SMU Moinesti, Ivan Stelian - director Colegiul Tehnic
,,Grigore Cobalcescu", Mihalache Liliana - Colegiul Tehnic ,,Grigore Cobalcescu",
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Purcaru Ionel - Scoala Generala cu clasele I -VIII ,, Tristan Tzara" Moinesti, Pistol Alina
- Scoala Generala cu clasele I-VIII ,,George Enescu" Moinesti, Popa Constantin - SC
Rosid Prod SRL, Baltaru Ionel - E-on Gaz Distributie Targu Mures, Dutu Cristina studenta, Banea Claudiu - jumalist Ziarul Impartial de Bacau, Bocancea CristianJumalist Memorial Press, dr Iosub Madalina, Ghencea Daniela, Gabureanu Margareta din
cadrul Cabinetelor Medicale Scolare, D-1 Chirea Gheorghe - dir. executiv, D-na Elena
Anghel - sef birou Juridic si Contencios, Nichita Florica, Margareta Agavriloaie din
cadrul comp. Registrul Agricol, Ivu Georgeta, Arseni Apronila din cadrul comp. Fond
Locativ, ing. Popa Marius - dir. executiv Politia Locala, Duca Mihaela - sef. Serviciu
ITL, Bobeica Nelu, Enea Daniela - Comp. Management Sistemele Integrate si Mediu,
Gura Ana - Birou Management Sanitar si Asistenta Medicala Comunitara, Cehan Bogdan
- director DAS, Costea Viorel - sef. Birou Cultura, Tineret, Activitati Publice si Mediul
de Afaceri, Gherasim Petrea - Com. Audit Public, Constantin Toma - sef. Serviciu
ADPP, Gradinaru Emanoila -sef. birou Piata, Manolache Ionica, Romascanu Mircea,
Irimia Dumitru, Nini Pascalini si Ilie Vasile - Consilieri Locali al Municipiului Moinesti,
Petecuta Iustina - UATC, Carp Emil - Compartiment Protectie Civila - ISU, Hapau
Ramona - director Cresa.
In contextul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica locala, se urmare~te stimularea participarii ~i implicarii cetatenilor la luarea
deciziilor pe plan local ~i crearea unor relatii de colaborare intre cetateni ~i administratia
publica pentru Proiectul de Hotarare privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare
Durabila a Municipiului Moinesti pentru perioada 2014-2020.
La Registratura Generala nu au fost inregistrate cereri, propunerii, sugestii,
modificarii in sensul respingerii proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei
Locale de Dezvoltare Durabila a Municipiului Moinesti pentru perioada 2014-2020.
Se supune spre dezbatere publica proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei
Locale de Dezvoltare Durabila a Municipiului Moinesti pentru perioada 2014-2020, la
care a deschis sedinta d-1 Primar al Municipiului Moinesti - Viorel Ilie.
Au luat cuvantul:
Domnul Pri11.1ar - ing. Viorel llie - tin sa multumeasc personal salariatilor care au
implementat acest proiect din cadrul Biroului Proiecte. IT si Strategii de Dezvoltare si
Promovare si consultantilor din cadrul SC Avensa Consulting SRL.
Domnisoara Florentina Macovei - consultant din cadrul SC Avensa Consulting SRL
care a prezentat Proiectul Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Municipiului
Moinesti pentru perioada 2014-2020, a prezentat profilul demografic, social, economic al
Municipiului Moinesti.
Domnul Radu Cocean- consultant din cadrul SC Avensa Consulting SRL dupa ce s-a
prezentat a solicitat ca toate persoanele prezente sa aduca la cunostinta celor prezenti pe
cine reprezinta.
A prezentat viziunea de dezvoltare si cum va arata Municipiul Moinesti, tinte
specifice pentru anul 2027, ca fiind o destinatie turistica importanta a judetului Bacau, o
comunitate urbana modema, dinamica si durabila, care sa le ofere locuitorilor sai un nivel
ridicat al calitatii vietii, cu o economie competitiva si cu emisii reduse de carbon, deschisa
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catre investitori, cu o administratie publica orientanta catre cetatean s1 o viata c1v1ca
intensa.
Tintele specifice pentru anul 2027 in Municipiul Moinesti:
1. un pol turistic al judetului Bacau;
2. comunitate urbana modema, dinamica si durabila;
3. un centru economic modem, competitiv si deschis catre investitori;
4. o administratie locala eficienta si orientata catre nevoile cetatenilor.
Au fost prezentate obiectivele strategice, obiective specifice, obiective operationale si
indicatorii de monitorizare si evaluare a strategiei prevazute pentru anul 2014-2020, din
Municipiul Moinesti si proiecte complementare interventiilor strategice cu finantare
preponderenta din fonduri proprii, fonduri private sau care vor fi incluse in strategii
nationale si judetene respectiv Fumizarea de servicii on line catre cetateni e administratie, e - sanatate, etc.
A solicitat persoanelor prezente la dezbaterea publica sa i-a cuvantul si sa
comenteze, sa completeze, sa faca propuneri sau sa aduca modificari la acest proiect.
Domnul Primar - ing. Viorel Ilie: Mi-a venit o idee ca fiecare din cei prezenti sa-si
extraga un capitol din acest proiect pe care sa-1 reprezinte cum ar fi: investitii, sanatate,
invatamant unde am ramas restanti cu privire la reabilitare, cultura, servicii sociale,
turism, cresterea singurantei etc.
Referitor la Asistenta Sociala unde se regasesc noi centre sociale, in alta ordine de idei
in Municipiul Moinesti sunt tineri investitori care au potential dar au nevoie de sprijin,
ar trebui sa sprijinim anumite initiative care ofera locuri de munca cetatenilor.
La E-on Energie ne-am propus un consum de energie regenerabila de 1 MW
puterea instalata a unitatilor de producere a energiei din surse regenerabile, in Romania
s-a investit mult pe energie euliana si energie regenerabila unde aceasta este pe primul
loc in Uniunea Europeana.
D-1 Popa Constantin - administratorul SC Rosid Prod SRL, are experienta in ceea
ce priveste turismul, ne poate sprijini si Municipiul Moinesti asa cum a facut si la
Slanic Moldova, se vor pune la dispozitie terenuri pentru a se construi locuri de cazare
pentru cei interesati din privat.
Sedinta qe .aprobare a proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei
Locale de Dezvoltare Durabila a Municipiului Moinesti pent:ru perioada 20142020, va avea loc la inceputul lunii decembrie.
Domnul Ilie Vasile - consilier local: Sunt multumit de modul in care a elaborat
acest proiect specialisti de la SC Avensa Consulting SRL, eu si in numele colegilor mei
le multumesc.
Vin si eu cu o idee personala, daca sprijinim acesti investitori cred ca trebuie si
controlati, mai ales in ceea ce priveste ,,mediul" de exemplu cum ar fi interprinderile
petroliere, unde nu se fac exploatari conform normelor si directivelor europene in
privinta mediului.
Domnul Manolache Ionica - consilier local: In primul rand vreau sa felicit
echipa Avensa conducerea si salariatii Primariei, as avea o rugaminte ca proiectele sa
fie distribuite in asa fel, dar sa nu fie excluse cartierele marginase, ar fi necesar
consrtuirea unui centru complex de servicii sociale in localitatea Vasaiesti, sa nu mai
fie necesar ca bolnavii sa faca naveta la Moinesti.
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Domnul Popa Constantin - administratorul. SC Rosid Prod SRL: Salut
initiatorii acestui proiect, in ceea ce priveste pct. 8 din proiect prezentat propun pe
langa ,, Infiintarea unui centru de inform.are si promovare turistica", un centru local de
consultanta la nivel local pentru implementarea de proiecte, pentru a face cunoscuta
zestrea culturala a Municipiului Moinesti, mai ales ca in perioada 2007-2017 cuvantul de ordine a fost si este coeziune, iar 2014-2010 -cuvantul de ordine sa fie
promovare.
Domnul Carp Emil salariat din cadrul ISU: Vin in intampinarea acestui proiect
cu o problema, ma refer in special la alimentarea cu apa - in Municipiul Moinesti sunt
foarte putine izvoare de apa. As dori sa se evidentieze aceste izvoare pentru a putea fi
exploatate in caz de urgenta, cetatenii vor solicita zone de picnic si de gratar, unde sunt
necesare izvoarele de apa naturala.
Domnul Primar al Municipiului Moinesti - ing. Viorel Ilie: In acest proiect
este prevazut ca in Parcul Pini sa fie prevazuta cu o zona de picnic.
Eu impreuna cu conducerea UAT vom depune toate eforturile pentru a duce la
final acest proiect, o sa existe responsabili si lunar se vor intocmi rapoarte, iar in
incheiere va multumesc pentru prezenta.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal si care se afi~eaza la
sediul Autoritatii Publice Locale ~i se publica pe pagina de internet a institutiei
www.moine~ti.ro.
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