ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 08 septembrie 2009, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Oneşti, la care au participat un număr de 19 consilieri, absentând domnii
consilieri Stan Lucian şi Voinea Teodora .
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că prin
participarea unui număr de 18 consilieri şedinţa este legal constituită.
Dl. Drăgoi Nicolae – cel mai în vârstă dintre consilieri propune ca lucrările şedinţei de
astăzi să fie conduse de doamna consilier Adobricăi Ioana.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută.
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – dă cuvântul domnului secretar
cons.jur. Spânu Daniel pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 02
iulie 2009 şi al şedinţei extraordinare din data de august 2009.
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – întreabă dacă sunt observaţii la
procesele-verbale.
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana –
procesele verbale :
Pentru: 19 voturi

nefiind observaţii, supun la vot

D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun la vot ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului
Oneşti pe anul 2009.
Iniţiator : ing. Emil Lemnaru – primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării Episcopiei Romanului pentru
manifestările prilejuite de ridicarea acesteia la rangul de arhiepiscopie.
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Iniţiator : ing. Emil Lemnaru - primar
3. Proiect de hotărâre de aprobare a regulamentului privind instituirea măsurilor de
creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Oneşti.
Iniţiator : ing. Emil Lemnaru - primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii şi organigramei
serviciului public „Direcţia de asistenţă socială”.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului municipiului Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
6. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului local
Oneşti nr. 39/1999 privind inventarul domeniului public al municipiului Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării unor hotărâri ale
Consiliului local Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al municipiului
Oneşti a cinematografelor „Capitol” şi „Oituz”.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei suprafeţe de teren.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu şi a studiului
de fezabilitate pentru ansamblul de locuinţe „Libertăţii – Etapa I” municipiul Oneşti, judeţul
Bacău.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru - primar
Pentru: 19 voturi
Se aprobă.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2009.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
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Dl. dir. Găbureanu Nicolae – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – am să propun ca fiecare să ia cuvântul
o singură dată şi să se încadreze într-un anumit timp.
Dl. consilier Olteanu Cezar – eu vroiam să profit de faptul că este în discuţie bugetul
pentru că vreau să mă refer la acele alocări de sume pe care le-am operat în aprobarea
bugetului şi care riscă să rămână necheltuite dacă nu vin colegii cu soluţii pentru cheltuirea
lor şi cu proiecte. În speţă este vorba de banii care s-au alocat pentru sport şi pentru ONG-uri.
Sunt nişte premiere şi trebuie să folosim aceşti bani.
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun la vot proiectul de hotărâre
propus de executiv :
Pentru: 19 voturi
Se aprobă.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării Episcopiei Romanului pentru
manifestările prilejuite de ridicarea acesteia la rangul de arhiepiscopie.
Iniţiator : ing. Emil Lemnaru - primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
Dl. dir. Găbureanu Nicolae – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. consilier Zarzu Ciprian – dacă tot sprijinim evenimente episcopale, ar trebui să le
acordăm atenţie şi copiilor din spatele nostru.
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun la vot proiectul de hotărâre
propus de executiv :
Pentru: 19 voturi
Se aprobă.
Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre de aprobare a regulamentului privind instituirea măsurilor de
creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Oneşti.
Iniţiator : ing. Emil Lemnaru - primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
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D-ra. cons.jur. Luca Alice – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea
specialitate

Nicolae -

prezintă avizul Comisiei de

Discuţii:
Dl. consilier Zarzu Ciprian - am de făcut un amendament: la alin.2 art.7 aş dori ori
excluderea acestui alin., ori modificarea lui pentru că nu mi se pare normal ca cei care şi-au
făcut izolare termică până acum să fie excluşi de la viitoarele programe de reabilitare termică.
Vreau să mai spun că nu a fost un sprijin din partea ad-ţiei locale pentru asociaţiile de
proprietari. Am să vin cu un argument: o asociaţie de proprietari a solicitat din 18.03.a.c. un
sprijin informaţional, logistic pentru acest program de reabilitare dar nu au primit niciun
răspuns nici până în ziua de azi. Iar faptul ca acum unii care şi-au făcut reabilitarea – mai
bine, sau mai rău – să fie excluşi de la acest program mi se pare incorect. Chiar eu am vorbit
personal la urbanism să ni se spună dacă am făcut bine sau rău hidroizolaţia acolo unde
locuiesc eu, dar nu am primit niciun răspuns.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - d-na preşedinte dacă-mi permiteti: solicit ca acest
alin.2 din art.7 să fie eliminat.
Dl. consilier Nicolcea Gelu-Titel – constat că iniţiativa consilierilor PNL privind
demararea programului de reabilitare termică pentru municipiul Oneşti care a făcut obiectul
şedinţei din 18 august, dar care nu a putut fi ţinută din lipsă de qvorum, azi după 7 ani
executivul iniţiază acest proiect de reabilitare pentru blocurile construite până în 1990. În
urma analizelor efectuate şi a discuţiilor purtate cu preşedinţii asociaţiilor de proprietari
propun spre aprobare Consiliului local următoarele amendamente la acest regulament: art.1.
Consiliul local va prelua finanţarea cheltuielilor ce revine asociaţiilor de proprietari pentru
familiile sau persoanele cu venitul net pe membru de familie sau pe persoană sub câştigul
salariat minim pe economie. Salariat minim pe economie este cel stabilit prin Hotărâre de
Guvern în luna precedentă organizării licitaţiei pentru executarea lucrărilor de reabilitare
termică. Art.2 – Familiile sau persoanele cu venitul net pe membru de familie sau pe persoană
care au venitul sub câştigul salarial minim pe economie vor depune declaraţie de venituri pe
propria răspundere însoţite de documente justificative înainte de organizarea licitaţiei pentru
reabilitarea termică. Asociaţiile de proprietari prin grija Serviciului public de administrare a
fondului locativ din cadrul Primăriei se vor ocupa de distribuirea şi centralizarea declaraţiilor
pe propria răspundere care se vor depune la sediul Primăriei. Familiile sau persoanele în
calitate de proprietari ai imobilelor care obţin venituri ce depăşesc câştigul minim pe
economie de persoană vor suporta costurile de reabilitare termică conform legislaţiei în
vigoare şi a regulamentului propus. Şi un ultim articol: până la demararea programului local
de reabilitare termică pentru asigurarea eficienţei lucrărilor şi păstrarea aspectului tehnic a
oraşului propunem următoarele măsuri: 1.stabilirea grosimii şi calităţii polistirenului utilizat
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pentru placarea pereţilor exteriori; 1. placarea cu polistiren cel puţin a unei faţade a blocului
pentru păstrarea simetriei lucrării; 3. stabilirea aceleiaşi culori pentru finisarea unui bloc sau
ansamblului de blocuri; 4. firmele de construcţii care vor participa la executarea lucrărilor să
asigure demontarea, respectiv remontarea cablurilor, instalaţiilor şi echipamentelor montate
aparent pe faţada blocurilor. Iar la regulamentul propus de d-voastră la art.5 propun
următoarea formă: criteriul principal pentru includerea blocurilor de locuinţe în programul
local, multinaţional privind creşterea performanţei energetice să fie ponderea apartamentelor
din componenţa blocurilor racordate integral la sistemul centralizat. Pentru că avem puţine
blocuri care sunt racordate integral. Deci criteriul să fie ponderea apartamentelor din
componenţa blocului racordat integral.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – cred că trebuie să respectăm Ordonanţa Guvernului
nr.18/2009 în totul ei. Dacă ar fi fonduri la Consiliul local ar fi foarte bine, dar fondurile sunt
cum sunt şi nu prea sunt.
Dl. consilier Nicolcea Gelu-Titel - eu am zis să mergem la salariul minim şi eu cred
că familiile care sunt în situaţia de a avea sub salariul minim pe economie sunt destul de
puţine.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - eu cred că autoritatea locală nu va avea fonduri şi
pentru a susţine şi această cheltuială suplimentară. De aceea nu sunt de acord cu acest
amendament.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae – la acest proiect aş avea următoarele
propuneri: 1. reabilitările termice ar trebui făcute după un proiect egal pentru toată lumea cu
autorizaţie de construcţie. Lucrările cu siguranţă vor fi obţinute prin licitaţie, iar ca o condiţie
esenţială pentru societăţile care fac reabilitare termică ar trebui să fie acreditate din punctul
ăsta de vedere. O altă problemă care vreau s-o ridic: pentru cei care au făcut lucrări de
reabilitare termică ( ex.:trei locatari au făcut lucrarea, unii cu polistiren de 10 alţii cu
polistiren de 3) ce faci dai lucrarea omului jos să-l pui la altă cheltuială ? Ca atare, singura
problemă care ar trebui rezolvată ar fi aceea de calitate a lucrării, dacă este executată bine
sau nu.
Dl. consilier Martin Ştefan – referitor la amendamentele propuse de dl. Nicolcea cred
că sunt pertinente. Subscriu şi eu la ceea ce a spus dl. Primar referitor la familiile cu venituri
mici, pentru că ar trebui să facem o socoteală cât ar trebui să dăm din bugetul Consiliului
local pentru finanţarea acestor lucrări, să vedem şi câte familii cu venituri mici sunt pe fiecare
bloc şi abia după aceea să luăm o hotărâre. Eu zic să sunt puţine familii care au venitul minim
pe familie şi cred că ar trebui să-i ajutăm pentru că sunt familiile de bătrâni şi care oricum nu
ar avea posibilitatea să-şi facă izolaţia blocului. Acest proiect îi ajută să plătească mai puţin la
întreţinere şi cred că este de datoria noastră să-i ajutăm pentru că sunt părinţii noştri, bunicii
noştri.
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Dl. consilier Ene Gheorghe – după apariţia Ordonanţei 19/2009, aproape toţi
consilierii au încercat să facă un proiect de hotărâre privind aplicarea principiilor acestei
ordonanţe la nivelul municipiului Oneşti. Şi eu am făcut un proiect de hotărâre, colegii
liberali aveau făcut altul. Acest proiect putea fi şi el introdus pe ordinea de zi pentru că
stabilea principiile aplicării acestor măsuri de creştere şi nu era în contravenţie cu proiectul
introdus de dl. primar privind aprobarea unui regulament. În ceea ce priveşte amendamentele
făcute, amendamentele care se fac trebuiesc depuse în scris şi să se precizeze articolul din
proiectul de hotărâre pe care-l amendează, pentru că atunci când vorbim de amendamente,
vorbim de o completare sau de o modificare a unor articole dintr-un proiect de hotărâre. Nu
că n-aş fi de acord cu acea normă care vizează finanţarea cheltuielilor pentru anumite
categorii sociale de la primărie, dar ar fi trebuit să indice articolul care se amendează şi zic eu
că şi-ar fi găsit aplicarea la art.4. Sunt de acord cu amendamentul propus privind excluderea
alin.2 din art.7 şi de asemenea cu amendamentul propus, acela care să vizeze ponderea
apartamentelor aflate cu încălzire centrală şi nu numărul cum s-a prevăzut în acest
regulament. Consider că acesta este un prim pas normativ pe care-l face Consiliul local şi să
sperăm că la anul putem şi noi beneficia de o finanţare, măcar la un bloc din fondurile de la
bugetul naţional.
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun la vot proiectul de hotărâre, cel
propus de către iniţiator.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – să facem o precizare: ce a solicitat dl. Nicolcea cu
culoarea blocurilor, cu grosimea polistirenului, alea sunt în lege şi trebuie să respectăm legea
respectivă.
Dl. consilier Nicolcea Gelu-Titel – amendamentul cu ponderea este unul şi
completările care le-am făcut respectiv cele legate de suportarea cheltuielilor şi punctul prin
care am spus până la demararea programului de reabilitare, respectiv ce se face acuma să se
stabilească nişte măsuri minimale pentru că asta nu este prins în lege pentru că vedeţi cum fac
oamenii: unii pun polistiren de 5 altii de 10. Programul ăsta va dura, pentru că până se face
inventarierea, până se aprobă bugetul pe anul viitor, iar banii dacă vor veni, vor veni vara
viitoare.
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – mai supun încă odată la vot proiectul
iniţiatorului.
Pentru: 8 voturi
Împotrivă: 8 voturi
Abţineri: 3 voturi
Nu se aprobă.
Dl. secretar Spânu Daniel – dl. Nicocea vă rog să reluaţi amendamentele şi apoi să ni
le prezentaţi şi în scris.
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Dl. consilier Nicolcea Gelu-Titel – deci la art.5 am spus: criteriul principal va fi
ponderea apartamentelor din componenţa blocului racordate integral la sistemul centralizat.
La art.4, alin.2 – Consiliul local va prelua finanţarea cheltuielilor ce revin asociaţiilor de
proprietari pentru familiile sau persoanele cu venitul net pe membru de familie sau pe
persoană sub câştigul salarial minim pe economie.
Dl. consilier Oprea Dănuţ – aveam o propunere ca la fiecare amendament să spună şi
dl. primar punctul de vedere.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – din capul locului sunt sigur că toţi consilierii din
partea PSD, PDL, PNL şi executivul vrem să facem această reabilitare a blocurilor. Vreau să
vă spun că situaţia financiară este foarte grea atât la stat, atât la Consiliul local care are un
credit de achitat până în 2020 pentru 6 mil. de euro şi de asemeni cetăţenii care trebuie să
susţină aşa ceva. Am făcut o socoteală la cele 17.700 de apartamente câte sunt astăzi şi
ajunge la 4 mii de euro de apartament pentru că reabilitarea înseamnă că statul trebuie să vină
cu 2 mii de euro/apartament, Consiliul local cu 1200 de euro/apartament şi locatarul cu 800
de euro/apartament. Asta înseamnă la cele 17.700 de apartamente din Oneşti ca statul să vină
cu 35 mil. Euro, Consiliul local să vină cu 21 mil.euro şi locatarii să vină cu 14 mil.euro.
Aceste sume de bani trebuie să fie ca să putem realiza un imobil. La nivel de România sunt
astăzi 3.250.000 apartamente, ceea ce înseamnă 40 de mii de apartamente prinse în program
anul acesta, înseamnă 82 de ani. Ce vor spune oamenii când începem, facem criteriile,
eşalonăm pe fiecare şi începem să facem. Rezolvăm o problemă pentru unii şi alţii vor
rămâne cu problema nerezolvată. Sumele sunt enorme, nu este glumă ! Consiliul local nu are
forţa financiară necesară în perioada următoare să susţină reabiltarea termică a tuturor
blocurilor din oraş. Noi suntem reprezentanţii tuturor oamenilor din oraş. O să zică unul bine
că i-a făcut blocul lui ăla dar strada este nereparată, nu are parcare, nu este încălzire la şcoală,
nu a dat ajutoare de încălzire. Sunt probleme foarte complexe pe care trebuie să le aveţi şi dvoastră în vedere. La Timişoara s-au prins în program 75 de blocuri din aproape 3.000 de
blocuri. Cele 75 de blocuri au intrat imediat în legislativ, s-au făcut la executiv proiecte de
sute de milioane şi au aprobat un bloc. Banii s-au dus. Mai continuă şi anul viitor programul,
poate încă un an dar până când ? Dar banii pentru aceste proiecte costă foarte mult. Eu v-aş
propune d-voastră s-o luăm gradual, funcţie de gradul de branşare la sistemul centralizat. Să
le facem pe cele care sunt 100% apoi în funcţie de banii care-i avem venim cu program în
fiecare an, ca să cuprindem într-o perioadă cât om fi noi şi or mai veni şi alţii după noi să se
poată realiza. Deja au început să apară discuţii cu cetăţenii care sunt în cartiere şi cu ţăranii de
la ţară care au şi ei case, pentru că zic că şi ei consumă gaze, lemne şi lor de ce nu le face
nimeni reabilitarea la casă „ să-mi pună termopan, să-mi pună polistiren pe exterior, să-mi
facă izolarea podului ?” 60% din populaţia României este în afara oraşului. Este o situaţie
grea la care trebuie să reflectăm. Art.7, alin.2 este binevenit, art. 5 nu îl accept. Trebuie să
lăsaţi la latitudinea executivului să facă o reorientare funcţie de gradul de branşare.
Dl. consilier Nicolcea Gelu-Titel - dacă-i pondere, prioritate o să aibă cei mai mulţi.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - cât cei mai mulţi ?
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Dl. Secretar Spânu Daniel – vom vota proiectul de hotărâre cu primul amendament
formulat.
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana - înainte de supune la vot dl. viceprimar
vrea să ia cuvântul.
Dl. viceprimar Florian Constantin – este foarte bine că am venit cu aceste idei de
susţinere financiară a celor cu situaţie delicată financiar, dar nu avem nici o idee ce ar
însemna pentru noi, pentru Consiliul local. Hai să luăm un răgaz de timp să vedem ce
înseamnă implicarea financiară pentru aceste familii şi după aceea să venim cu programul.
Dl. consilier Olteanu Cezar – aţi făcut o evaluare cât înseamnă 30% care-i revin
Primăriei ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - 21 mil. de euro.
Dl. consilier Olteanu Cezar – dar sunt deja care şi-au făcut reabilitarea. În acei 4.000
euro intră şi tâmplăria pvc, nu ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru

- obligatoriu.

Dl. consilier Olteanu Cezar - dar în oraş sunt mulţi care şi-au pus tâmplăria PVC.
Dl. consilier Bereczki Endre – dl. consilier, nu toate termopanele corespund
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana - dl. consilier, în condiţiile acestea
peste 5 ani când vom face toate evaluările vom da drumul la proiect şi ne opunem pentru a
vota o intenţie pe care o susţineţi cu toată nobleţea dar încercăm să obstrucţinăm din nu ştiu
care conotaţie punerea în aplicare a acestui proiect.
Dl. consilier Nicolcea Gelu-Titel - sunt convins că dacă nu se votează acum acest
amendament, peste două, trei luni veţi veni d-voastră cu aceleaşi amendamente. Eu sunt
mulţumit că l-am făcut, nu-l aprobaţi acum îl veţi aproba peste dou, trei luni ! Domnule sunt
atâtea legi date în ţara asta fără a se şti dacă sunt fonduri pentru aplicarea lor.
Dl. consilier Ene Gheorghe – vreau să fac o propunere ca să ieşim din impas: acest
amendament să nu-l facem ca o normă imperativă, obligatorie, ci ca o recomandare. În
situaţiile în care există familii cu venituri reduse, recomandă ca aceşti bani pot fi suportaţi de
bugetul local.
Dl. secretar Spânu Daniel – primul amendament este la art.4 se adaugă
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alin.2 - Consiliul local poate prelua finanţarea cheltuielilor ce revin Asociaţiilor de
proprietari pentru familiile sau persoanele cu venitul net pe membru de familie sau persoană,
sub câştigul salarial minim pe economie.
Dl. secretar Spânu Daniel – cel de-al doilea amendament este la art.5 – Având în
vedere prinicpiul stabilit de directivele Uniunii Europene şi de art.3 din Legea nr.325/2006
privind serviciul de alimentare cu energie termică, “un condominium – un sistem de
încălzire”, criteriul principal pentru includerea blocurilor de locuinţe în Programul local
multianual privind creşterea performanţei energetice va fi ponederea apartamentelor din
componenţa blocului racordate integral la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice.
Pentru: în unanimitate de voturi.
Dl. secretar Spânu Daniel – proiectul de hotărâre a trecut cu modificarea celor 3
articole: 4, 5 şi eliminarea alin.2 de la art.7.
Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii şi organigramei
serviciului public „Direcţia de asistenţă socială”.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
Dl. ec. Hotnogu Constantin – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. Consilier Enache Nicolae – în principiu sunt de acord cu această propunere, dar
ceea ce interesează ca de altfel toată ţara Românească privind competenţa în ce priveşte
ştiinţa cărţii acelei persoane. Spun acest lucru pentru că de curând, dl. Primar nu-l
învinovăţesc, a semnat o decizie de curatelă prin care a împuternicit o persoană să ridice banii
la o persoană vârstnică, aflată în stare de nevoi. Funcţionarul respectiv trebuia să facă
următorul lucru : d-le, eu eliberez curatela şi iei banii, dar poate avea averea lui Bill Gheit.
Ia să văd : îţi dau prima dată 10 milioane, îţi mai dau zece, douăzeci, în funcţie de nevoi. Ce
afăcut persoana : evident că a luat toţi banii din cont şi i-a depus în cont personal. Lucru care
are drept urmare un litigiu cu Primăria. Asta este situaţia ! Îmi pare rău. Primăria a contribuit
prin darea curatelei şi persoana s-a folosit de bani. De aceea, compartimentul respectiv, pe
viitor să nu mai cadă în asemenea greşeală pentru că Primăria va suporta financiar. Dacă
bătrânul avea în cont 2 mld. eu nu pot să-i dau curatelă pentru 2 mld. ! Şi cu asta conchid :
măcar dacă s-a dumirit în greşeală trebuia să-l cheme pentru raportul gestiunii: ia să văd
bătrânul a decedat, da. Câţi bani a cheltuit, câţi au rămas. Nici până în ziua de azi nu a fost
chemat la raportul de gestiune. Pe viitor, d-le primar, nu o spun cu răutate, persoanele
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respective să-şi intre în atribuţii, pentru că asemenea cazuri se vor mai putea întâmpla şi nu
este deloc bine. Mulţumesc !
Dl. consilier Oprea Dănuţ – întrucât sunt în faza în care am redus schema de personal
cu 6 posturi la şcoală, vreau să mai întreb odată dacă nu am înţeles bine : că numai anul
acesta cdalendaristic fondurile acestea vin de la bugetul central şi în 2010 nu mai vin de la
bugetul central ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – da.
Dl. consilier Oprea Dănuţ - atunci voi vota împotriva.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – nu se poate. Trebuie să avem continuitate.
Dl. consilier Oprea Dănuţ - şi aşa se discută că va mai veni un val de disponibilizări
pentru personalul auxiliar.
Dl. secretar Spînu Daniel – este articol de lege care ne pune în faţa faptului împlinit.
Dl. Consilier Oprea Dănuţ - da, eu înţeleg, dar am întrebat ca să fiu lămurit.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - desigur personalul care este aici este personal
competent, bine pregătit, asistenţa socială are în componenţă 19 salariaţi astăzi, dar în afară
de acest serviciu unde este d-na Ţăranu este serviciul de autoritate tutelară al primăriei care
are o cu totul altă componenţă la care dl. consilier Enache a ridicat problema cu acea curatelă.
O să verificăm să vedem dacă a fost emisă conform actelor normative în vigoare, dl. secretar
vă rog să verificaţi şi d-voastră.
Dl. consilier Enache Nicolae – a constatat Tribunalul este irevocabil.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - şi aş ruga totodată să nu fie un conflict de interese
dl. Enache, pentru că d-voastră ridicaţi nişte cauze în şedinţa de Consiliu local, care au cu
totul altă valenţă decât cea care d-voastră o profesaţi. Este conflict de interes. Pe de o parte
noi suntem cei care punem în aplicare hotărârile Consiliului local, buni, răi, deştepţi, proşti,
ăştia suntem, pe de altă parte suntem în proces cu un coleg. Nu e bine, şi trebuie să vedeţi
dacă persoanele care sunt în cauză sunt ale instituţiei, daţi cazul altui coleg. Să nu fiţi în
conflict de interese că nu este bine.
Dl. consilier Enache Nicolae - dl. primar, dar eu sunt de acord !
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – nu, nu, sub aspectul ce aţi ridicat d-voastră. Modul
cum aţi făcut eşalonarea cu banii.
Dl. consilier Enache Nicolae - mă scuzaţi, a constatat judecătorul, nu eu.
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Dl. secretar Spânu Daniel - am citit şi eu hotărârea judecătorească. Într-adevăr este
irevocabilă, anulează actul de vânzare-cumpărare, dar v-aş ruga, şi este bine să ştie tot
Consiliul local, în contextul hotărârii atât al Judecătoriei Oneşti cât şi al Tribunalului,
stabileşte clar că autoritatea tutelară şi dispoziţia de curator au fost eliberate potrivt
dispoziţiilor legale şi atribuţiilor care le are. Că acel curator nu şi-a făcut datoria şi a avut cu
totul alte interese este cu totul altceva !
Dl. consilier Panfil Gelu – dacă-mi permiteţi: nu poate avea nicio influenţă asupra
organigramei această discuţie.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - nu era ca o paralelă asupra discuţiei care a avut loc.
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun la vot proiectul de hotărâre
propus de executiv :
Pentru: 18 voturi
Împotrivă: 1 vot
Se aprobă.
Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului municipiului Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
Dl. ec. Hotnogu Constantin – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun la vot proiectul de hotărâre
propus de executiv :
Pentru: 19 voturi
Se aprobă.
Se trece la punctul şase de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului local
Oneşti nr. 39/1999 privind inventarul domeniului public al municipiului Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
D-na Bordei Livia – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
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Dl. secretar Spânu Daniel – înainte de a trece la discuţii vreau să vă spun că anexa la
acest proiect de hotărâre a fost completată cu pct.48. Este vorba de un teren intravilan în
suprafaţă de 4693 mp situat în strada Mărăşeşti nr.3.
Dl. consilier Şova Mihai – o singură întrebare: pe când prezentarea întregului inventar
al bunurilor din domeniul public ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - prin Hotărârea de Guvern nr.1347 din 2001 este
trecut domeniul public al oraşului nostru. Dar acesta anual se completează.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – care ar fi elementele de completare a Proiectului din
1999 ?
Dl. secretar Spânu Daniel – păi toate sunt !
Dl. consilier Zarzu Ciprian - dar terenul de la Apă-Canal nu este prins aici.
Dl. secretar Spânu Daniel - este prins în Hotărârea nr.39. Acest proiect de hotărâre
vine şi completează Hotărârea nr.39 care a fost adoptată prin Horărârea de Guvern
nr.1347/2001.
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun la vot proiectul de hotărâre
propus de executiv :
Pentru: 18 voturi (dl. consilier Panfil Gelu părăseşte sala de şedinţă)
Se aprobă.
Se trece la punctul şapte de pe ordinea de zi:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării unor hotărâri ale
Consiliului local Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
Dl. ec. Hotnogu Constantin – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. consilier Şova Mihai – am solicitat ca atunci când se aduc anumite modificăi la
hotărâri să avem şi horărârile vechi care se modifică. Şi cred că ar fi bine ca pentru fiecare
horărâre modificată să iniţiem o hotărâre nouă şi s-o abrogăm pe cea veche pentru că atunci
rămâne o hotărâre clară pentru că la un moment dat nu mai ştii ce modifici.
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun la vot proiectul de hotărâre
propus de executiv :
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Pentru: 18 voturi
Se aprobă.
Se trece la punctul opt de pe ordinea de zi:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al municipiului
Oneşti a cinematografelor „Capitol” şi „Oituz”.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
D-na cons.jur. Luca Alice – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae – cinematograful de pe Oituz se preia ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – amândouă cinematografele se preiau de către noi. La
ora actuală faptul că acolo este discotecă şi bar ele vor funcţiona în baza contractului încheiat
cu Regia de Film până la finalizarea acestui contract. După care, comunitatea locală va hotărî
ce facem cu el.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae - dar mobilierul mai există ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – nu ştim încă. Deocamdată nu am semnat procesulverbal de de predare-preluare pentru că trebuiesac aceste hotărâri luate şi după aceea.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – am o întrebare: dacă se va păstra obiectul de activitate ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - la Cinema de pe Oituz de îndată ce Consiliul local
va deveni proprietar, va respecta ce scrie în contract, iar la finalizarea contractului, rămâne
Consiliul să decidă ce anume se va face. Cert este că cel de la Primăria veche îl vom
transforma într-o sală de spectacol modernă cu cinematografie 3D pentru că este nevoie pe
Valea Trotuşului de un cinematograf de înaltă ţinută aşa cum este şi la Bacău. Eu am
convingerea că d-voastră veţi analiza aceste proiecte în perioada următoare.
Dl. consilier Martin Ştefan – salut iniţiativa de a amenaja acest cinematograf 3D dar
cred că soluţia cea mai bună nu ar fi să-l amenajăm noi ci să facem un contract de parteneriat
privat care în primul rând ar scuti bugetul de la Consiliul local.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - el va fi sub tutela Bibliotecii pentru că este un act de
cultură şi va trebui făcut aşa cum este cel de la Moll Bacău.
Dl. consilier Martin Ştefan - da, dar acolo a făcut un privat şi-şi asumă dacă câştigă
sau pierde.
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D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – problema este de filmele care vor rula
acolo !
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun la vot proiectul de hotărâre
propus de executiv :
Pentru: 18 voturi
Se aprobă.
Se trece la punctul nouă de pe ordinea de zi:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei suprafeţe de teren.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
D-na cons.jur. Luca Alice – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. secretar Spânu Daniel – vreau să vă spun că preţul de vânzare va fi 150 euro,
abia ieri a venit raportul de evaluare, iar art.5 se va completa cu membri supleanţi: dl. Chriac
Robert şi d-na Ghiba Doina.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – vreau să fac şi eu o completare pentru că am primit
de la SC Apă Canal şi de la Servsal Oneşti un material referitor la ce se întâmplă cu salariaţii
de acolo şi cu activitatea de acolo. Deci activitatea lor nu va fi perturbată cu absolut nimic.
Pentru aceasta toate casieriile SC Termon care sunt astăzi, la D.Cantemir la Spital şi la Sediul
SC Termon, vor avea oameni care să rezolve problemele de încasări pentru serviciile de apă
şi salubritate. La punctul de Dispecerat de la Termon va fi om din partea SC Apă Canal care
va monitoriza toate intervenţiile care vor fi făcute de către salariaţii acestor societăţi
comerciale. De asemeni, pentru ca activitatea să poată funcţiona am discutat cu dl. Fântână,
în momentul în care clădirea din faţă a fost vândută de către Onedil să organizeze sediu
distinct pentru activitatea de Apă-Canal în nişte spaţii care sunt pe str. V.Babeş; asta a fost o
variantă. I-am mai propus o altă variantă să preia toate spaţiile care sunt la Termocentrală
care au fost ale lui Termon SRL. Acolo pot să-şi aducă şi maşinile şi toată dotarea care o au
firmele Apă-Canal şi Servsal, pentru ca activitatea să funcţioneze în mod firesc, neperturbată.
Pe noi ne intereseazî să funcţioneze atât termoficarea oraşului cât şi serviciul de apă şi
salubritate al oraşului. De asemeni, în continuare se vor demara proiectele pentru staţia de
epurare care se mută de la Jevreni lângă Termocentrală, la fel şi staţia de deşeuri care se mută
tot în zona Termocentralei. Acest proiect a fost determinat de faptul că în 20 octombrie va
trebui pornită reţeaua de încălzire a oraşului şi voi veni cu precizări după discuţiile d-voastră.
Intervenţia domnului primar a răspuns în parte unor
Dl. consilier Şova Mihai –
întrebări, dar rămâne întrebarea: municipiul Oneşti, mai are nevoie de aceste firme: Apă
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Canal şi Salubritate? Dacă da, ele pe ce suprafeţe de teren să-şi desfăşoare activitatea? Sau
urmeză ca fiecare cetăţean să ducă gunoiul la rampa de selectare din faţa Termocentalei cu
sacoşa, iar apa să o aducă cu borcanul de la Lacul Valea Uzului? Dealtfel fiecare dintre dvoastră a primit în scris un punct de vedere al acestor societăţi. Faptul că domnul primar a
oferit acum, în şedinţă ca spaţiu pentru firmele Apă Canal şi Salubritate locaţia TERMON de
la CET 1 nu se susţine, fie şi dintr-un singur fapt: locuitorii Oneştiului dacă au nevoie de un
act din arhiva acestor societăţi sunt nevoiţi să se deplaseze până la Termo, iar această locaţie
ce fel de regim juridic ar avea? Nu mai spun de timpul de deplasare pentru diversele
intervenţii în caz de avarii. Dealtfel : Legea 213/1998, cu modificările şi completările
ulterioare, lege la care faceţi referire şi în acest proiect de hotărâre prevede: a) la art.10 alin.1
Dreptul de proprietate publică încetează, dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul
privat. Domnilor consilieri, vă întreb: doriţi pieirea acestui bun al comunităţii? Chiar până
aici s-a ajuns încât să nu mai rămână nimic comunităţii după încheierea acestui mandat? Este
dreptul d-voastră sa votaţi aşa cum consideraţi, dar vă asumaţi o mare responsabilitate prin
aprobarea acestui proiect. Astfel, potrivit art. 12 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 ,,bunurile din
domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a altor instituţii publice de interes
national, judetean sau local - de ce nu punem în aplicare acest articol ?? situaţie în care am
aduce mai mulţi bani în visteria comunităţii decât prin vânzare. Se mai ridică o întrebare”.
Câţi bani s-au încasat din 1990 până acum din concensionarea conductelor de apă (potabilă
respectiv uzată) ? Art. 14. - (1) Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a
unitatilor administrativ-teritoriale se aproba, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a
consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local,
iar contractul de inchiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului
inchiriat, potrivit specificului acestuia.
(2) Contractul de inchiriere se poate incheia, dupa caz, cu orice persoana fizica sau juridica,
romana sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare. Are cineva
din cei prezenţi o viziune asupra dezvoltării Oneştiului peste 10-50 ani? Ştie cineva ce
investiţii şi investitori vor fi ? Eu am credinţa că Oneştiul va cunoaşte o soartă mai bună şi
atunci, noi azi, aleşi comunităţii, avem obligaţia să păstrăm teren în domeniul public. Orice
sumă am încasa acum, pe termen lung este o pierdere imensă. Cu suma ce se încasează se
rezolvă toate problemele de la SC TERMON CT SA ? Pentru capitalizarea TERMON noi,
consilierii PNL am avut depus un proiect mult mai practic şi mai oportun decât această
propunere, proiect care a fost respins de d-voastră. În timp ce valoarea proiectului propus de
noi îşi pierde din valoarea îniţială prin trecerea timpului, acest proiect prin pastrarea acestui
bun pe termen lung este un câştig al comunităţii.
Dl. consilier Bereczski Endre – ştiţi cumva cât au plătit ei chirie până acuma ?
Dl. consilier Şova Mihai - şi cine este vinovat dl. consilier ? Chiar nu ştiu !
Dl. consilier Ene Gheorghe – eu vreau să explic colegilor de ce mă voi abţine de la
această lucrare cu toate că ştiţi foarte bine că am fost unul dintre cei care au iniţiat nişte
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proiecte de hotărâre prin care am încercat să scoatem la vânzare terenurile ce se află sub
construcţii ce aparţin unor societăţi comerciale, terenurile care se află sub case şi aparţin unor
persoane fizice, pentru că orice teren care face parte din domeniul public şi care nu are niciun
fel de eficienţă pentru comunitate, adică nu aduce niciun folos, însă cu îndeplinirea a trei
condiţii: sumele care vor fi încasate să fie folosite pentru finanţarea unor obiective de
investiţii pentru comunitate, terenurile să fie libere de sarcini, să nu comporte niciun fel de
discuţii juridice, adică unul să fie proprietarul construcţiei şi altul să fie proprietarul terenului
în cazul în care ar trebui vândut şi vânzarea să nu aducă niciun fel de pagube de natură
patrimonială, socială sau de orice altă natură fie municipiului Oneşti sau oricărei persoane.
Aici este o situaţie diferită. În primul rând nu putem face abstracţie de faptul că acest teren
este folosit de două societăţi comerciale care sunt private, întradevăr, nu le putem da terenul
în administrare, dar care fac nişte servicii publice. Două societăţi comerciale care au un
număr de 250 de oameni, care sunt proprietare pe acele construcţii. Adică construcţiile au fost
făcute de ele şi le-au fosloit şi le folosesc şi în prezent. Este adevărat că cei care au condus
aceste societăţi nu s-au îngrijit să dobândească un act care să ateste proprietatea asupra
terenului – cum a făcut de exemplu dl. Tofan – sau să se îngrijească să lămurească regimul
juridic al terenului. Şi este adevărat că noi putem spune că nu ne interesează. Dacă cel care a
desfăşurat activitatea nu s-a comportat ca un administrator bun, pe noi nu ne interesează, dar
pe noi trebuie să ne intereseze pentru că este şi soarta celor 250 de oameni. Un alt lucru pe
care trebuie să-l avem în vedere sunt acele construcţii care sunt proprietatea acestor două
societăţi, şi dacă noi dăm afară pe proprietar în mod sigur activitatea societăţii va fi
perturbată. De aceea eu am văzut că reprezentantul celor două societăţi comerciale a depus pe
masa fiecărui consilier un memoriu care solicită să avem în vedere şi situaţia acestor societăţi.
Şi fac o propunere: să concesionăm o suprafaţă mai mică din teren, propunere pe care nu am
put-o avea în vedere, sau alte propuneri pe care nu le-am putut avea în vedere, dar le putem
avea în vedere până la o şedinţă viitoare. Am crezut că acest proiect se retrage de pe ordinea
de zi, pentru că repet nu cred că putem lua această hotărâre în această şedinţă şi nu putem lua
această hotărâre fără a rezolva şi problema celorlalte terenuri pentru că am face o
discriminare între dl. Tofan care are şi el nişte terenuri pe care le are în concesiune şi aparţin
domeniului public – spun dl. Tofan că este aici de faţă – şi chiar şi proprietarii de case şi care
au aceste terenuri în concesiune şi această suprafaţă de teren. Eu spun că nu putem hotărî
aprobarea acestei vânzări în această şedinţă.
Dl. Bereczki Endre – sunteţi avocatul PDL-ului ?
Dl. consileir Ene Gheorghe – nu, aici sunt avocatul municipiului Oneşti !
Dl. consilier Olteanu Cezar – vreau să-l felicit pe dl. avocat Ene pentru pledoaria
care a făcut-o. Dânsul a fost foarte explicit, cred că toată lumea a înţeles care este
mecanismul pentru care şi noi ne vom abţine, împotrivă nu putem vota pentru că suntem de
acord cu această soluţie, ba chiar mai mult de atât vrem să fie completat proiectul de hotărâre
cu vânzarea terenurilor de sub spaţiile comerciale şi cred că ar fi un mijloc de a avea un
sprijin a activităţii economice a unor agenţi economici din municipiu, în această perioadă
grea de criză. Gândiţi-vă că sunt peste 40 de societăţi în această situaţie, societăţi care
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achiziţionând terenul de sub clădirile lor, vor putea face credite. Aşadar şi noi ne vom abţine,
urmând ca la o şedinţă viitoare în proiectul de hotărâre să fie inclusă şi această categorie de
terenuri pe care am menţionat-o şi cu o soluţie pentru Servsal să fie susţinut de către Grupul
liberal.
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana - Servsal-ul este susţinut şi nimeni nu-i
împiedică să participe la cumpărarea spaţiului respectiv.
Dl. consilier Tofan Ion – Servsal nu ştiu de ce n-a participat la licitaţia de cumpărare a
spaţiului, dar asta este problema lor. Este adevărat că un bun deţinut şi vîndut nu-l mai ai .
Este mai neplăcut în condiţiile în care îl obţii iar el îţi aduce nişte venituri. Deocamdată acest
teren care este a domeniului public al municipiului nu aduce nicun venit. Iar preţul de pornire
al licitaţiei care a fost stabilit 150 euro/mp, mie mi se pare un preţ destul de bun pentru
Oneşti. Dacă s-ar duce la Termon acest venit ar asigura pe o perioadă destul de lungă o viaţă
mai liniştită pentruOneşti prin serviciile care le oferă Termonul. Revin: îl vinzi nu-l mai ai,
dar el nu ne aduce nimic. Din scrisorile lor rezultă că au nişte terenuri pe care ar vrea să le
dea la schimb, de ce nu se mută acolo, de ce nu-şi fac obiectivele acolo ? De ce nu s-au gândit
până acum la asta ? Ceea ce s-a spus aici de colegi de vânzarea terenurilor de sub construcţii
atât la spaţiile comerciale cât şi la celelalte, la blocurile din TCR sau chiar la blocurile de
locuinţe ale comunităţii se pare că se va rezolva cât de curând această problemă printr-o lege.
Consider că astăzi putem analiza şi hotărî în legătură cu acest teren şi în continuare în altă
şedinţă să venim cu proiect de hotărâre de vânzare a celorlalte terenuri de care am discutat
mai înainte.
Dl. consilier Şova Mihai – se pare că noi nu ştim, dar cumpărătorul este deja cunoscut.
Am dreptate?
Dl. secretar Spânu Daniel – fac două comentarii la ceea ce a citit dl. Şova. Art.10
într-adevăr este şi scopul hotărârii de a fi vîndut, iar cât priveşte art.12 bunurile din domeniul
public pot fi date în administrare aşa cum a precizat şi dl. Ene, nu se încadrează niciuna din
societăţile de acolo, pentru că aici e vorba de regie autonomă.
Dl. consilier Şova Mihai – citiţi şi art.14.
Dl. secretar Spânu Daniel – da, art.14 spune că – poate închiria,concesiona prin
licitaţie publică. Şi nimeni nu poate garanta dacă d-voastră veţi aproba închirierea sau
concesionarea, Apă-Canal sau Servsal va câştiga licitaţia. E publică şi poate participa oricine.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – motivul pentru care noi discutăm astăzi această
chestiune este situaţia de funcţionare a Termonului. În luna mai lui Termon CT SA i s-a sistat
gazul metan de către Connect Gaz. Au rămas fără gaz metan, între timp s-a încheiat un
protocol cu cei de acolo, s-a făcut o eşalonare pe luna octombrie să se achite cât de cât gazul
metan şi facturile curente. A funcţionat acest protocol până în ziua de 4 septembrie. În 4
septembrie am primit un fax de la Connect Gaz prin care ne înştiinţează că dacă nu vom plăti
toată datoria care este vor opri gazul metan. Ei între timp ce au făcut: au aprobat şi repornirea
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celeilalte jumătăţi a oraşului. Deci, este un partener cu care nu te poţi juca în momentul în
care eşti subordonat acestuia. Astăzi Termonul a încercat să recupereze bani de la populaţie:
30 mld.lei. 27 mld datorie curentă şi restul vreo 3 mld. penalităţi. Din mai decând s-a trecut la
o activitate mai susţinută în acest domeniu gradul de încasare a fost foarte scăzut şi se
întrezăreşte că din octombrie firma respectivă nu va mai avea posibilitatea să susţină financiar
pentru că 17 mld lei trebuie o lună de zile pentru gaz metan. Trebuie să ai banii ca să poţi
achita. Deci aceşti bani trebuie să existe ! Termon CT SA a demarat licitaţia pentru a găsi un
credit. Noi la rândul nostru am încercat să găsim o soluţie de credit dar nişte bani daţi de la
noi pentru a credita producţia la Termon înseamnă ajutor de stat şi atunci intrăm sub alte
incidenţe. Pericolul grav pentru această societate este că nu va reuşi să susţină activitatea
financiară de a-şi relua ciclul de producţie. Dl. Ştefănescu a fost la Constanţa săptămâna
trecută şi i s-a spus foarte clar : „pentru anul 2009 aţi primit subvenţia pentru combustibil.”
Deci statul nu va asigura subvenţia pentru tot anul ci numai 60%, diferenţa va fi o sarcină a
Consiliului local, care astăzi din ce ştim noi în finanţele noastre, nu sunt bani. De aceea am
marşat noi pe această chestiune; e o portiţă prin care am putea să ajutăm firma pentru a nu
lăsa cele 6100 de apartamente branşate la sistemul de termoficare fără căldură. Este poate cea
mai dură situaţie din 2002 încoace. D-voastră care sunteţi asociat unic la această societate
trebuie să luaţi decizia: da sau ba. De votul d-voastră depinde situaţia unei firme. Dacă găsim
şi alte surse sunt binevenite. Vă fac oferta d-voastră: găsiţi şi alte soluţii. De ce am avut o
reţinere la 3 x 50 Megawaţi să o lichidăm, să o băgăm la tăiat. La ora actuală Termon CT SA
are 36 mld lei de returnat la SRL. Termon SRL are la rândul lui sume importante de bani
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a Statului Român, sunt credite care nu s-au
returnat, deci sunt procese pe linia asta. Dar problema este că trebuie rezolvată situaţia urgent.
Cu asemenea sumă, dacă s-ar încasa peste 80 mld lei vechi s-ar achita cele 40 mld care sunt
pentru SRL şi s-ar debloca şi CT. S-ar reuşi să se termine contorizarea pe orizontală, s-ar
capitaliza Termon să poată funcţiona în continuare bine. Gradul de încasare va creşte foarte
mult în momentul în care intervii pe fiecare apartament în parte să-l opreşti sau să îi dai
căldură. În situaţia în care noi nu găsim alte oportunităţi financiare va fi foarte greu şi de
aceea eu cer sprijin Consiliului local să găsească soluţii, dacă este cazul ne mai întâlnim,
discutăm, pentru că problema este foarte, foarte grea. Şi fac un apel la d-voastră pentru a găsi
şi a rezolva această problemă pentru că nu ne va ierta nimeni dacă vom lăsa populaţia fără
căldură. În legătură cu partea a doua a discuţiilor care au fost aici, cea legată de vânzarea
pământului care este sub blocuri şi cel de sub spaţiile comerciale, premierul Boc a spus-o
foarte clar că va da o lege prin care va da posibilitatea tuturor celor care şi-au cumpărat
apartamente să fie proprietar şi pe pământul de sub bloc. Este bine ca cel care este proprietar
pe apartament să aibă şi pământul de sub bloc. De asemenea şi cel cu spaţiu comercial este
bine să aibă şi spaţiul de sub construcţie să câştige siguranţă şi încredere că nimeni nu-i va
afecta proprietatea în timp. Acest cadru legal se va întâmpla cât de curând şi atunci ne vom
conecta şi noi la acest cadru legal, să putem vinde inclusiv terenul de sub blocurile din TCR,
str.Caşinului, Florilor, Teilor. Este un alt aspect pe care nu-l neglijăm, dar astăzi noi am venit
cu această chestiune de 1 ha şi 400 în ideea că ar fi o valoarea tentatntă pentru cineva să dea
aceşti bani şi să ne ajute pe noi să rezolvăm una din problemele de utilitate ale oraşului. Dvoastră puteţi aproba sau nu acest proiect, dar trebuie să găsim altă soluţie să putem reabilita
SC Termon CT să nu rămână populaţia fără căldură.
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Dl. consilier Ene Gheorghe – dl. primar eu sunt de acord şi cu vânzarea terenului, şi
n-ar trebui să fiu de acord ca banii care îi iau din această vânzare să meargă la Termon pentru
că practic îi fumăm. Vindem un domeniu public, banii îi dăm la Termon, îşi acoperă datoria,
iar la anul va face iar datorie şi o să ne întâlnim în şedinţa de anul viitor că iar o să trebuiască
să mai vindem ceva. Dacă aş fi fost iniţiatorul acestui proiect, mergeam la administratorul
acestei societăţi şi-l întrebam de cât teren are nevoie pentru a funcţiona. El nu are nevoie de
tot terenul, doar de 500, 100 mp. Făceam un proiect, îi delimitam terenul, îl concesiona sau îl
cumpăra şi restul îl scoteam la vânzare. Eu propun să ne întâlnim într-o şedinţă extraordinară
şi să avem în vedere şi situaţia celor 250 de oameni şi terenul de acolo.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – pe acea suprafaţă de 1400 este numai curtea
interioară. Apă Canal şi Servsal au aceste clădiri către Capucini, iar dincoace sunt nişte garaje
şi o clădire metalică care se poate schimba imediat. Noi avem şi o soluţie de teren unde am
prevăzut să facem Staţia de autobuze, undeva între Comrepi şi TIAB. Dar la Rafinărie
Servsal şi Apă Canal au 2 ha de teren care sunt ale fostelor sere ale oraşului. Au suprafeţe de
teren unde să facă producţie ! Cert este că aceste activităţi nu au ce căuta în oraş în viitor, ei
trebuie să-şi găsească locul în exteriorul oraşului.
Dl. consilier Olteanu Cezar – ne-aţi cerut soluţii dl. primar. Eu cred că rezolvarea
problemei este să vindem terenurile de sub spaţiile comerciale pentru că mai uşor este să
vinzi 100, 200 mp decât 14.000 mp. Mai uşor e de găsit cineva să-ţi dea 50.000 euro decât săţi dea 2 mil euro. Şi mai mult de atât: aici deja avem cumpărători, pe când dincoace căutăm
cumpărători. Eu cred că ar trebui să ne mai vedem într-o şedinţă extraordinară şi într-un
proiect de hotărâre comun să punem şi vânzarea terenului de la Onedil din spate şi terenurile
celor care sunt cu spaţii comerciale.
Dl. consilier Negoiţă Ion – când s-a cumpărat SC Onedil erau şi cele 156 spaţii
comerciale. El a luat toate spaţiile comerciale, a înfiinţat SC Onsal, a înfiinţat Apă-Canal şi a
falimentat Onedilul. Onsal l-a închis după vinderea spaţiilor comerciale iar banii s-au dus. La
ora actuală au rămas aceste două societăţi Apă Canal şi Servsal. Acele clădiri ale lor nici nu
sunt birouri, în schimb la Termon li s-au oferit cele mai bune condiţii, birouri amenajate
pentru director, pentru contabil etc. Dar e adevărat că funcţionarul de la Apă-Canal în loc să
meargă pe jos la serviciu va trebui să meargă şi el cu autobuzul. Acum ei ne ţin pe loc şi nu
putem vinde terenul care este al domeniului public, pentru a ne rezolva o problemă. Întradevăr ar fi o soluţie cum a zis dl. Olteanu să vindem terenurile de sub spaţiile comerciale.
Dar pentru fiecare teren se face aceeaşi procedură, aceeaşi licitaţie, se face separat şi nu se
ştie câţi vor avea bani şi asta poate ajunge până la calendele greceşti. Trece iarna şi noi tot
vindem. Noi le oferim condiţii normale celor două societăţi petru că avem nevoie în oraş de
ambele servicii. Ei unde lucrează acum sunt nişte improvizaţii. Ca să-l punem să construiască
el acuma pe terenurile pe care le are este o problemă mult mai grea, aşa că noi le-am oferit
toate condiţiile.
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Dl. primar ing. Emil Lemnaru – vreau să fac o completare: pentru Termon
cheltuielile unei plăţi pe o lună sunt de 25.455 mld lei. Atât îi trebuie SC Termon ca să
funcţioneze pe o lună.
Dl. secretar Spânu Daniel – vizavi de vânzarea celorlalte spaţii comerciale, vreau să
vă spun atenţiei că potrivit Legii 215/2001 aceste spaţii trebuie evaluate fiecare. Procedura
este destul de greoaie şi lungă. Numai la cel teren la care d-voastră aţi aprobat expertiza, a
durat aproape o lună de zile. Pentru 40 de terenuri nu ştiu dacă în două luni s-ar putea realiza.
Şi iarăşi aici se ridică nişte costuri care duc la câteva miliarde.
Dl. consilier Olteanu Cezar – dacă tot mergem la argumente de ordin tehnic v-aş
întreba când ne-aţi solicitat d-voastră să aprobăm raportul, evaluarea. Ori aici s-a făcut
încredinţare directă.
Dl. secretar Spânu Daniel – da, s-a făcut încredinţare directă, dar aici este suma peste
10.000 euro şi se face licitaţie publică şi numai procedura de licitaţie durează două luni.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – la ora actuală din aceste terenuri care sunt
concesionate doar 7 nu plătesc concesiune, restul toţi plătesc concesiune, deci o sursă de venit
la Consiliul local.
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun la vot proiectul de hotărâre :
Pentru : 8 voturi
Abţineri: 10 voturi
Se respinge.
Se trece la punctul zece de pe ordinea de zi:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu şi a studiului
de fezabilitate pentru ansamblul de locuinţe „Libertăţii – Etapa I” municipiul Oneşti, judeţul
Bacău.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru - primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
D-na ing. Bordei Livia – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Cetean Mircea – prezintă avizul Comisiei de specialitate
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun la vot proiectul
de hotărâre :
Pentru : 18 voturi
Se aprobă
Diverse :
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Dl. Consilier Martin Ştefan - vreau să ridic problema iluminatului public care
porneşte târziu şi se opreşte devreme. Şi mai mult decât atât au fost nişte cetăţeni care mi-au
reclamat că în urmă cu două săptămâni în cartierul Mal iluminatul a fost oprit. La ora 8 seara
în oraş este deja beznă. Cred că ar trebui revizuite orele de aprindere şi stingere a iluminatului
public.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - vom transmite la Domeniul public acest lucru.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae – mulţumim pentru asfaltarea străzii,
mai târziu dar a fost bine.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – am două probleme legate de ANL. S-a cerut cu ceva
timp în urmă situaţia ANL-urilor – locuinţe ocupate, locuinţe libere, pentru că sunt foarte
multe apartamente libere.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - sunt poveşti, niciunul nu este liber.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – ce se întâmplă cu acei locatari care nu au posibilitatea
să achiziţioneze apartamentele ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - deocamdată nu le-am scos la vânzare.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – în cazul când vor fi scoase şi nu au bani să le cumpere,
va rămâne în spaţiu ca şi chiriaş sau se va vinde primului venit ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – nu ştim care este situaţia deocamdată.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – legat de spaţiul pentru copiii tot din cea zonă, nişte
băncuţe pentru însoţitorii de copii.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - sunt în curs de executare.
Dl. consilier Zarzu Ciprian - mai am o întrebare: care este modalitatea de acordare a
sumelor pentru ONG-uri şi sportivi ? Suma este stabilită în bugetul local. Şi fac o paranteză:
aceşti tineri de la Onestin care au cerut sprijin din partea primăriei de 20 mil.. Ei au ieşit
campionii Europei.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - noi trebuie să înţelegem un lucru foarte clar. Sunt
atâtea de făcut pentru domeniul public încât nu mai rămân bani pentru alte activităţi. Mai
avem de făcut multe lucruri la şcoli, grădiniţe. Nu sunt bani, în oraş sunt 40 de ONG-uri şi
atunci am face discriminare între ele.
Dl. consilier Zarzu Ciprian - nu-i adevărat. Facem proiecte pe social, pe mediu, pe
cultură şi cine are proiectul cel mai bun va primi suma.
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Dl. primar ing. Emil Lemnaru - să facă pe fonduri europene.
Dl. consilier Zarzu Ciprian - totuşi banii au fost stabiliţi în bugetul local.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - au fost stabiliţi, dar asta nu înseamnă că-i şi avem.
Dl. consilier Zarzu Ciprian - aşa cum se găsesc pentru Festivalul verii, pentru 1 şi 2
Mai...
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - ştiţi ce se întâmplă: la Festivalul verii 70 % din
participanţi erau tineri. A fost una din cele mai mari distracţii ale tineretului din zona
oneşteană. Nu avem bani. Uitaţi s-a rezolvat spaţiul pentru Onestin.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – au adus mulţi bani europeni. Au adus 10.000 euro.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – foarte bine. Înseamnă că pot să-şi plătească chiria
pentru că au stat un an de zile şi nu au plătit un leu chirie.
Dl. consilier Zarzu Ciprian - nu au dat pentru că nu au avut contract de închiriere.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – nu am avut noi o înţelegere.
Dl. consilier Olteanu Cezar – mai am şi eu de ridicat câteva probleme legate de
siteul primăriei, Nu ştiu cine îl alimentează dar aş vrea să fie completat cu o serie de
informaţii. Să fie trecute certificate de urbanism, autorizaţiile de construcţii, bugetul local,
lista de achiziţii publice, oraganigrama care este trecută dar fără numărul de salariaţi, lista de
investiţii. La Consiliul local informaţiile sunt prea puţine. Comisiile de specialitate nu sunt
trecute, nu este trecut programul de audienţe, ar trebui trecut ceva din atribuţiile Consiliului
local aşa cum apare la primar, viceprimar, extras din lege, să fie trecute procesele-verbale de
şedinţă, convocatoarele pentru şedinţe şi toţi consilierii de la 1990 încoace. Lăudabil că sunt
trecuţi toţi primarii.
Dl. secretar Spânu Daniel – procesele-verbale sunt trecute. Iar convocările conform
legii se fac în scris.
Dl. preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nemaifiind dicuţii, declar închise
lucrările şedinţei de astăzi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Adobricăi Ioana

SECRETARUL
MUNICIPIULUI ONEŞTI,
Cons.jur. Daniel Spânu
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