ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 13 martie 2009, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Oneşti, la care au participat un număr de 21 consilieri.
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că prin
participarea unui număr de 21 consilieri şedinţa este legal constituită.
Dl. Drăgoi Nicolae – cel mai în vârstă dintre consilieri propune ca lucrările şedinţei
de astăzi să fie conduse de domnul consilier Nicolcea Gelu Titel.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută.
D-l preşedinte de şedinţă Nicolcea Gelu Titel – dă cuvântul domnului secretar
cons.jur. Spânu Daniel pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 26
ianuarie 2009.
D-l preşedinte de şedinţă Nicolcea Gelu Titel – întreabă dacă sunt observaţii la
procesul-verbal.
D-l preşedinte de şedinţă Nicolcea Gelu Titel – nefiind observaţii, supune la vot
procesul verbal care se aprobă în unanimitate de voturi.
D-l preşedinte de şedinţă Nicolcea Gelu Titel –
şedinţei :

supun la vot ordinea de zi a

1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului consolidat al
Municipiului Onesti si estimarile pentru anii 2010-2012
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Se aprobă.
Se trece la punctul de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului consolidat al
Municipiului Onesti si estimarile pentru anii 2010-2012
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
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Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
Dl. director Găbureanu Nicolae – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
D-l preşedinte de şedinţă Nicolcea Gelu Titel – d-voastră aţi audiat proiectul de
hotărâre, în zilele premergătoare şi v-aţi făcut un punct de vedere. Aici este vorba de
continuarea unor lucrări începute şi de investiţiile noi care urmează a fi făcute. Executivul
a stabilit anumite priorităţi în ceea ce priveşte investiţiile, în principal pe anul 2010. Votul
d-voastră fiind un vot politic urmăreşte o altă viziune asupra priorităţilor oraşului în
perioada următoare, de aceea s-a ivit o problemă aici, punctul de vedere al d-lui secretar
este că, conform Legii 215, proiectul de hotărâre s-ar vota în bloc şi amendamentele doar
în măsura în care nu sunt însuşite de iniţiator, respectiv de domnul primar. Punctul meu de
vedere este că el fiind un proiect de hotărâre, el este propus de către executiv, iar noi ca şi
legislativ cu amedamentele respective trebuie să le votăm amendament cu amendament.
Acum d-voastră urmează să vă spuneţi punctul de vedere, fie supunem la vot proiectul de
hotărâre propus de executiv în forma care a fost prezentată, fie mergem pe amendamentele
care vor fi formulate şi votăm după aceea amendament cu amendament.
Dl. secretar Spânu Daniel – mai este o problemă pe care vreau s-o pun în discuţie:
este vorba de Legea 273 a finanţelor publice locale care spune că Proiectul de hotărâre nu
se votează în bloc, el se votează aşa cum a fost propus de iniţiator. Dar potrivit art.39,
alin.5 din Legea 273 bugetul local va fi votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole,
anexe - ca şi formulă. Dar având în vedere că Regulamentul de organizare şi funcţionare nu
precizează acest lucru, sigur d-voastră urmează să apreciaţi forma de vot.
Dl. consilier Martin Ştefan – care este forma legală ca să nu ne mai întoarcem la
vot ?
Dl. secretar Spânu Daniel – dacă mergem la Regulamentul de organizare şi
funcţionare la propunerea preşedintelui, Consiliul local stabileşte modalitatea de vot.
Dl. consilier Martin Ştefan – votăm pe ansamblu sau pe capitole ?
D-l preşedinte de şedinţă Nicolcea Gelu Titel - propun la vot modalitatea de vot :
în totalitate sau pe capitole. Cine este pentru a se vota în bloc ?
Pentru : 21 voturi
D-l preşedinte de şedinţă Nicolcea Gelu Titel - vă rog discuţii pe marginea
proiectului:
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Dl. consilier Martin Ştefan – proiectul de buget aşa cum toată lumea l-a primit a
ajuns la mine marţi, am avut cred patru întâlniri de lucru cu colegii mei din PDL, am
analizat acest proiect de buget în ansamblul lui şi ţinând cont de condiţiile socioeconomice prin care trece nu numai ţara ci şi Europa şi întreaga lume, e vorba de criza care
ne afectează atât în casă cât şi cu privire la la cheltuielile care s-ar putea face în diverse
domenii. În aceste condiţii noi vă supunem atenţiei d-voastră următoarele amendamente la
proiectul de buget pe anul 2009. Amendamentele pe care vi le supun sunt şi ca urmare a
promisiunilor făcute acum şase luni de zile, promisiuni pe care le-am făcut către cei care
ne-au ales. Deci amendamentele ! Noi PDL am considerat că trebuiesc reduse următoarele
sume:
De la anexa nr.6, pct.1 - Ziua internaţională a femeii, după cum ne-a spus şi domnul
primar s-au cheltuit numai 3 mii lei, au rămas 12 mii lei care se reduc. Pct. 2 – Sărbătători
de Paşte se reduce cu 40 mii lei. Pct.3 – Ziua internaţională a muncii şi Ziua tineretului de
1 şi 2 mai – am considerat că în actuala criză economică această manifestare nu-şi are
rostul, aşa că reducem cu 110 mii lei. Pct.4 – Festivalul pentru copii TI AMO – reducem 30
mii lei şi propunem ca bugetul pentru festivalul TI AMO să fie aprobat prin hotărâre de
Consiliu local. Pct.7 – Festivalul verii – aşa cum am mai spus-o cred că această
manifestare trebuie făcută în parteneriat public şi considerăm că investiţia pe care trebuie so facă Consiliul local este numai prin punerea la dispoziţie a terenurilor şi fără investiţii
materiale, aşa că se reduc 110 mii lei. Se mai reduce din Anexa nr.8, pct.a – Lucrări în
continuare, pct.4 – Catedrala “Sf.Duh”- se reduc 500 mii lei. Prin urmare am considerat
că putem reduce din aceste cheltuieli suma de 802 mii lei care se va aloca după cum
urmează: la Anexa 6, pct.8 – Sărbători de iarnă + 30 mii lei. Anexa 8 – Lucrări în
continuare, a) pct.1 – Sala Polivalentă Nadia Comăneci + 300 mii lei. Anexa 8, b) –
Lucrări noi – extindere reţele apă Slobozia + 450 mii lei şi tot Lucrări noi – Amenajare
spaţii de joacă + 22 mii lei. Total 802 mii lei. Acesta este punctul nostru de vedere, noi am
considerat că este o perioadă de criză şi că putem s-o lăsăm mai moale cu distracţia şi să
facem ceva pentru oameni. Vă mulţumesc !
Dl. consilier Olteanu Cezar – vorbesc în numele grupului PNL, şi noi am analizat
cu atenţie bugetul. Colegul Martin a fost elegant, nu a făcut un reproş legat de întârzierea
cu care s-au pus la dispoziţie materialele. Am avut prea puţin timp la dispoziţie să facem o
analiză, normal ne-ar trebui cel puţin o săptămână ca să putem discuta. Aici sunt foarte
sumar informaţiile şi dacă vrem informaţii mai multe trebuia să luăm legătura cu
compartimentul de specialitate. Mulţumesc d-lui Găbureanu care a participat la şedinţa de
comisie şi ne-a dat atât cât a putut să ne dea informaţii. Aşadar pe cât am putut să facem
noi analiza am sesizat anumite scăpări legate de priorităţile comunităţii. Eu nu neg
experienţa executivului în a elabora bugetul, care sunt priorităţile comunităţii, dar şi
consilierii venind în contact cu cetăţenii permanent află despre priorităţile comunităţii şi
datoria noastră este să venim în Consiliu să prezentăm şi în măsura în care se poate să
putem include în buget pentru anul care vine. Am sesizat o preocupare redusă faţă de
fenomenul sportiv şi faţă de un program care se doreşte a fi amplu anul aceste, respectiv –
reabilitarea termică a locuinţelor. Şi în acest sens, amendamentele noastre vizează aceste
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domenii. Credem că putem diminua sumele alocate cheltuielilor materiale pentru
transporturi, respectiv la 8402. Şi credem că putem diminua de acolo cu 10,5 mld.lei şi să
le redistribuim astfel: 7 mld. lei pentru reabilitare termică, pentru contribuţia executivului,
a Primăriei, conform Ordonanţei de Urgenţă 18, acel procent de 20%, sau 30% cât prevede
legea. Apoi cu o sumă de 3 mld lei pentru activităţi sportive, pentru activităţi, nu pentru
întreţinerea bazelor, deci pentru a spijini activităţile sportive şi din aceste 3 mld lei, 1 mld
lei pentru un Grand Prix de badminton al Oneştiului. Deci până acum am făcut 10 mld lei
şi 500 mil.lei, deci jumătate mld lei pentru sprijinirea activităţii ONG-urilor. ONG-urile
sunt o componentă importantă a vieţii comunităţii şi trebuiesc încurajate şi sprijinite în
activitatea lor. Suma este infimă pentru câte nevoi sunt, dar e un semnal pe care-l dăm
tinerilor, în special tineretului angrenat în acest fel de organizaţii. O altă necesitate care am
sesizat-o noi este aceea de a continua şi de a ne apropia de finalizarea distribuţiei pe
orizontală a agentului termic. Şi în acest sens propunem diminuarea – Cheltuielior
materiale de la locuinţe şi dezvoltare publică cu 4 mld.lei şi totodată de la – Achiziţii de
investiţii Monumentul Regina Maria, 5 mld lei să meargă tot către acest domeniu. De ce
facem această solicitare, pentru că aşa cum ştiţi se poate obţine un sprijin şi de la ARCE,
iar pentru fiecare leu alocat de primărie se primesc de la ARCE 60 de bani. Deci dacă noi
vom suplimenta cu 10 mld lei acest program, vom primi 6 mld lei de la ARCE. Astea sunt
propunerile PNL.
Dl. consilier Şova Mihai – se pot găsi şi alte surse pentru bugetarea - reabilitarii
termice a blocurilor - cum ar fi vânzarea locuinţelor din blocurile ANL, legea permite E o
propunere !
Dl. secretar Spânu Daniel – deocamdată le vinde Compania Naţională de Investiţii.
Dl. consilier Negoiţă Ion – făcând o analiză a bugetului propus de către executiv
pentru anul 2009, am făcut o sinteză şi rezultă că practic 58% din acest buget pleacă direct
către instituiţii, respectiv 41,5% la învăţământ pentru salarii şi cheltuieli materiale ca să
poată funcţiona. Restul sumelor până la 58% merg la sănătate, subvenţii energie termică,
rambursări de credite cu care am executat centralele termice. La primărie mai rămân 41% :
cheltuieli materiale 13%, cheltuieli de capital 6% şi restul pentru salarii. Ce vreau să vă
spun , că acest oraş se bucură la ora actuală de câteva evenimente culturale, sportive, dacă
noi vrem să le anulăm şi pe acestea nu ne rămâne decât să mergem la muncă, să mergem
acasă şi iar la muncă. Problema cu 8 Martie a trecut, 1 Mai este deja declarată zi liberă,
deci distracţie pentru tineret pentru că discotecile astea ştim cum funcţionează şi cam ce se
întâmplă în ele, cinematografele nu mai funcţionează. Festivalul verii a devenit o tradiţie în
Oneşti şi în momentul când noi îl vom anula, problema nu trece numai asupra executivului,
trece şi asupra noastră. Eu vreau să vă spun că responsabilitatea consiliului este în toată
fucţionarea activităţii locale. La Catedrală dacă o mai ţinem mult aşa, dacă nu intra
Pirmăria se distrugea totul, şi tot fierul beton care era în ea, deoarece stătea în ploaie şi noi
am fost practic nevoiţi s-o preluăm, iniţial ea n-a fost iniţiată de Consilul local. Suma care
se spune să se reducă este enormă asta înseamnă să rămână fără acoperiş în continuare. În
ce priveşte reţelele de apă astea sunt băgate în fonduri comunitare şi urmează să participăm
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cu 20% în momentul când a trecut proiectul. În ce priveşte transportul , nu este transportul
public efectiv, este vorba de transportul la Direcţia domeniului public. Şi eu sunt de
accord, şi noi suntem de acord cu reabilitarea blocurilor dar mersul este următorul: se
întocmesc proiectele, se fac evaluările, se înaintează proiectele, se aprobă sumele, se adună
banii de către asociaţii şi după aceea se intră la lucru. Când ajungem la treaba asta facem
restructurare din altă parte şi rezolvăm problema. Să vedem în ce măsură se poate acorda 1
mld de la dezvoltarea pe orizontală a alimentării cu energie termică, iar la cheltuieli
materiale pentru dezvoltare, aici sunt cheltuieli de ordin social, inclusiv căminele de
bătrâni pe care noi, Consiliul, le-am pus în program de mult timp, sunt aprobate proiectele.
Trebuie analizat ! Ceea ce-i important este că şi eu am întrebat de ce bugetul a venit târziu,
de fapt el a întârziat pe toată filiera şi sunt două categorii de nemulţumiţi în municipiu:
învăţământul care nu-şi poate lua cel de-al treisprezecelea salariu şi atunci de asta s-a
urgentat treaba asta şi de asemeni şi personalul din primărie. Dar eu zic că el nu a fost atât
de complex şi a putut fi studiat. În ceea ce mă priveşte eu propun să votăm bugetul şi o altă
problemă, să-l rezolvăm prin restructurări. Vreau să vă mai spun că am avut o discuţie cu
executivul şi cu Direcţia economico-financiară şi la capitolul – Sport, noi avem cele două
cluburi sportive, CSM-ul aparţine de Ministerul Tineretului şi Sportului care s-a reînfiinţat,
deci toată finanţarea vine de acolo pe cheltuieli salariale şi întreţinere şi Clubul Sportiv
Şcolar care aparţine de Învăţământ dar nu intră în categoria şcolilor, are buget separat de
Ministerul Învăţământului. Ce putem face noi aici este să-i sprijinim cu ocazia diferitelor
evenimente care au loc în afara cheltuielilor curente, respectiv cum s-a zis aici un Grand
Prix de badminton, un Grand Prix avem şi noi la atletism. Am avut o propunere pe care
directorul economic a şi acceptat-o în sensul că pentru primii trei copii care care obţin locul
I,II,III la Olimpiadă să fie premiaţi.
Dl. consilier Tofan Ion – într-adevăr a venit cam târziu propunerea de buget pentru
anul 2009, se pare că sunt nişte chestiuni pe filieră, revin cu ce spunea şi dl. consilier
Negoiţă că acest buget trebuie votat, nu trebuie să venim niciodată cu o forţare a votării
bugetului, dar salariile profesorilor, cel de-la treisprezecelea salariu trebuie dat, mai sunt
câteva restanţe, câteva miliarde bune la energie termică şi servicii. Acestea trebuiesc
plătite, să nu ne trezim că rămânem fără ele în municipiu sau de a ni se calcula majorări.
Într-adevăr este un an de criză dar comparativ cu ce a a fost în 2008, sumele care sunt
pentru 2009 la unele sărbători sunt mai mici chiar decât cele din 2008 pentru anul acesta şi
trebuie să bucuri cât de cât şi populaţia municipiului, cei care aşteaptă de la noi ca Oneştiul
să mai arate ceva şi pentru a bucura populaţia şi nu consider că acestea sunt nişte eforturi
exagerate faţă de anii trecuţi. Anul trecut s-a sărbătorit 1- 4 mai şi s-a zis că se face
campanie electorală, dar nu s-a făcut campanie electorală, nu asta a fost motivaţia de
atunci. 1 Mai este declarată şi zi liberă prin lege. 1- 2 Mai - 110 mii lei nu mi se pare o
sumă exagerată. Sunt câteva sărbători pe care oamenii le aşteaptă. Festivalul TI AMO, este
şi acesta un festival interesant. Eu aş mai majora la Zilele G. Călinescu care G. Călinescu
este un titan şi este o onoare pentru Oneşti să avem un astfel de eveniment. Au fost atâtea
somităţi ale culturii la noi să serbeze aceste zile ale titanului G. Călinescu şi noi vrem să
reducem cheltuielile ! Festivalul verii s-a spus să fie finanţat de către participanţi,
bineînţeles că se finanţează şi de către participanţi, vin nişte bani şi la bugetul local, dar
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gândiţi-vă că dacă vine o formaţie bună, 15 - 20 mii euro costă. Mie nu mi se pare aceste
cheltuieli ceva exagerat faţă de bugetul local dacă vrem într-adevăr să facem ceva foarte
puţin pentru comunitate. Catedrala “Pogorârea Sf.Duh” este şi trebuie să devină o oanoare
pentru municipiul nostru. Sunt 87 % credincioşi de rit ortodox şi nu este păcat, este
începută de atâţia ani. Anul trecut am reuşit să obţinem nişte sume foarte importante
datorită senatorului de Oneşti Ion Moraru, care este un om deosebit. Anul acesta nu s-a
primit şi sigur nici nu se va primi nimic. Şi de ce să nu venim şi noi în întâmpinare să
reuşim să terminăm mai repede pentru că este un mit această Catedrală pentru oneşteni.
Vrea şi lumea să iasă de la subsol de acolo, să iasă deasupra pământului, să nu mai stea
sute de oameni la subsol, să reuşim să terminăm această Catedrală. Ceea ce spunea domnul
Olteanu, într-adevăr aceste sume pentru reabilitare, eu cred că mai putem să le discutăm şi
în alte şedinţe de Consiliu şi se mai poate reveni la unele capitole. Eu sunt de accord cu
proiectul de buget care a fost prezentat iniţial de iniţiator.
Dl. consilier Ene Gheorghe – am înţeles că aţi făcut un amendament pentru Zilele
Culturii Călinesciene.
Dl. consilier Tofan Ion – am spus că aş majora, nu este amendament.
Dl. consilier Ene Gheorghe – noi eram de acord cu el, de aceea !
Dl. director Găbureanu Nicolae – bugetul a fost întârziat din două motive: datele
de la Ministerul de Finanţe au venit pe data de 8 februarie iar şedinţa de la Consiliul
Judeţean a avut loc ieri. De abia azi la ora 9,00 am aflat suma alocată pentru Oneşti.
Dl. consilier Munteanu Gheorghe – multe din problemele care doream să le ridic
au fost ridicate de colegii din sală şi de aceea nu vreau să mai spun decât că în opinia mea
proiectul de buget este bine echilibrat, s-a avut în vedere sursele de realizare de venituri
pentru a putea face aceste lucrări şi sunt pentru a fi votat în totalitate. Sigur că au fost
propuneri, de exemplu domnul Cezar Olteanu a făcut o propunere pertinetă cu privire la
suplimentarea cheltuielilor pentru reabilitarea blocurilor. Propunerea este binevenită numai
că din păcate nu sunt fonduri pentru aşa ceva. Deci nu sunt de acord nici cu acest
amendament. Cu privire la suplimentarea unor cheltuieli sau alocarea unor fonduri pentru
ONG-uri, nu sunt de accord pentru că nu şi-au făcut în niciun mod apariţia, exitenţa în
cadrul comunităţii noastre. Nu văd cu ce au contribuit ei îmbunătăţirea vieţii culturale,
sociale ale cetăţenilor. Dacă vor să obţină ceva bani, să facă nişte proiecte, să vină în cadrul
Consiliului să ne prezinte şi nouă ce realizări au făcut şi după aceea putem să dicutăm
eventual la o rectificare de buget despre anumite alocări de fonduri. În concluzie sunt de
acord cu forma iniţială a proiectului.
Dl. consilier Enache Gheorghe – domnilor consilieri vă spun sincer că aş fi fost
încântat dacă aş fi putut să votez bugetul în forma în care l-a prezentat executivul. Dar,
dacă privim înapoi fără mânie pot să constat următorul lucru: că în toate perioadele de criză
cultura în general a avut de suferit pentru că autorităţile de atunci dar şi de acuma au o
6

alegere foarte grea de făcut în a satisface anumite interese de ordin cultural, evident că sunt
necesare şi a avea priorităţi immediate. V-aş ruga să observaţi că-i vorba despre ţara
noastră România, care neavând mijloace financiare a suspendat pentru o perioadă “Cerbul
de aur” de la Braşov. Repet, reprezenta România ! V-aş ruga să observaţi că atâtea muzee
sunt falimentare, iar cu ani în urmă Opera din Milano a intrat în faliment pentru că nu a
mai avut bani de la stat. Încă o constatare personală, dar bazată pe realitate: toate
manifestările culturale, domnilor consilieri se fac în timp de bun economic. Iar în timp de
recesiune, la fel, ducându-mă înapoi, investiţiile s-au făcut cu preponederenţă în
infrastructură. Şi atunci eu vă întreb şi mă întreb, retoric, evident, ce este mai important,
dau un exemplu: Complexul Regina Maria sau reabilitarea blocurilor şi în felul acesta
oamenii vor plăti mai puţin la întreţinere ? Mă îndoiesc că terminarea acestui Complex,
“îndoiala duce la adevăr” spunea un mare filozof, şi atunci ajung la concluzia că investiţiile
la Slobozia, sau pentru reabilitarea blocurilor sunt cu mult, mult mai importante decât
terminarea acestui Complex sau începerea lui, mă refer la Complexul Regina Maria.
Apreciez că amendamentele noastre sunt cât se poate de “cuminţi” să zic aşa. Noi, iniţial,
grupul nostru PDL am fost mai porniţi, dar ne-am conciliat şi am zis că este maximul de
bunăvoinţă pentru a vota felul în care noi am propus aceste amendamente. Chiar dacă
timpul a fost scurt, având în vedere calitatea noastră ca specialişti am tras concluzia că în
legătură cu amendamentele nu putem ceda în niciun fel pentru că în felul acesta ar avea de
suferit, repet, infrastructura de la Slobozia şi reabilitarea acestor blocuri şi aproape pot să
pun un pariu că lumea va aprecia foarte, foarte mult dacă li se vor reabilita blocurile decât
Complexul de la Regina Maria. Repet, să nu credeţi că am ceva în legătură cu acel
monument. Sigur că da, este necesar pentru Oneşti, dar în condiţiile în care Platforma
industrială este aproape zero, ca să facem o asemena cheltuială, pe umerii noştri apasă o
mare răspundere şi considerăm că putem suporta această răspundere dacă facem investiţiile
aşa cum le-a propus onoratul coleg Martin. Vă mulţumesc !
D-na consilier Adobricăi Ioana – acum spuneam că aş fi foarte tristă dacă n-aş
primi cuvântul. N-am nimic de spus decât două lucruri din perspectiva profesorului de
romînă şi să spunem puţin a omului de cultură. Nu ştiu câtă cultură am făcut eu şi credeam
că introducerea domnului consilier antevorbitor o să mă trimită spre direcţia pe care eu o
intuiam. În schimb nu ştiu dacă perioadele de criză pot să atenueze atât de mult şi atât de
puternic aspecte care ţin de spiritualitatea şi de bucuria sufletului, pentru că dacă nu avem
ce mânca, ne mai e frig, parcă tot mai dorim să vedem câte un pic ceva frumos, ceva vesel,
ceva roz, ceva portocoliu, cum vreţi dumneavoastră. Prin urmare, nu cred şi nu doresc ca
nimeni din această sală să gândească că o criză economică face să ne trimită într-o criză
spirituală sau într-una morală. Pentru că până la urmă moralitate există şi în artă. Aceeaşi
moralitate pe care o găsim în contorizare sau termoizolaţie a blocului poate să existe şi în
lucruri mai puţin aparent mai importante. Încercăm să ne oblojim rănile întotdeauna cu
pâine şi sare ca să păstrăm tradiţia, fără să ne gândim că sunt aspecte, toată admiraţia
pentru propunerea cu creşterea fondurilor pentru Zilele Culturii Călinesciene care a dat o
imagine oraşului. Sunt foarte tristă pentru că domnul meu coleg Martin Ştefan, trebuie să
spun, îmi exprim totala tristeţea, nu a participat măcar o singură dată la atmosfera TI
AMO. Intraţi pe sitte-ul TI AMO, încercaţi să vedeţi toate aspectele acestui festival şi felul
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în care este propulsat în lume. Dcă nu, întrebaţi pe domnul ziarist Ştefănescu Claudiu care
se şi ocupă de acest sitte. Deci susţinerea aceasta mi se pare un pic pascariană pentru că
avem îndoială.
Dl. consilier Enache Gheroghe – decartiană nu pascariană.
D-na consilier Adobricăi Ioana - şi pascariană. În momentul în care avem
convingerea că şi una şi cealaltă din susţineri este corectă ar trebui susţinută , bine întărită
şi vă mai aduc aminte un singur lucru: sărbătorile noastre naţionale sunt totdeauna iarna.
Avem 1 Decembrie, iarna, avem ziua oraşului pe 6 decembrie. Chiar ne stă rău să mergem
într-o zi călduroasă de august sau de mai să cântăm, să dansăm şi mai ales că 1 Mai nu l-au
inventat românii. Şi vreau să vă mai spun că sâmbătă, sau duminică era ploaie şi am
încercat să-mi fac ziua bună şi m-am întrebat unde poţi să te duci ? Uite cât suntem de
cenuşii într-un oraş care aparent nu mai are viitor. Şi încercăm să dăm în cap micilor
bucurii spirituale, culturale, fie şi de suflet.
Dl. consilier Oprea Dănuţ – îmi este foarte greu să vorbesc după această pledoarie
pentru cultură pentru că eu sunt doar inginer, aşa că mă voi referi la o problemă punctuală
cea a ONG-urilor şi în speranţa de a sensibiliza anumite condiţii. În urmă cu un an am fost
la un stagiu în Franţa într-o localitate de 32 mii locuitori unde funcţionau 243 de ONG-uri.
Toate bugetate, toate cu proiecte, iar primarul spunea că dacă n-ar exista aceste ONG-uri
jumătate din acţiunile municipiului nu s-ar putea desfăşura. Ele sunt un potenţial uman
extraordinar, şi cu scuzele de rigoare că invoc numele colegului consilier domnul
Munteanu, sunt ONG-uri în Oneşti, sunt activităţi, noi care suntem în învăţământ am
derulat foarte multe activităţi, iar propunerea noastră se referea la 50 mii lei, numai pentru
a fi bugetaţi. Sigur pe bază de proiecte, evaluate, dar să dăm un semnal “că-i băgăm în
seamă”, scuzaţi exprimarea şi că se poate transforma şi subliniez, repet încă odată cu riscul
de a vă plictisi, ei pot deveni o forţă civică foarte importantă care să sprijine Primăria în
multe activităţi care vor costa mai puţin în anii următori. Un punct de vedere dintr-o
experienţă trăită.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae – am o întrebare pur tehnică.
Domnul Negoiţă afirma mai înainte că legat de bugetarea activităţii de termoizolaţie a
blocurilor să putem discuta după ce bugetul în forma actuală este votat. Credeţi că se poate,
tehnic vorbind, ca o activitate care nu este bugetată iniţial să mai fie preluată în timpul
anului ? Vă întreb pentru că am o nedumerire. Eu zic că nu. Vreau s-o liniştesc pe colega
noastră legat de festivalul TI AMO, şi noi suntem de acord cu dumneavoastră ca
participanţi dintre spectatori, că festivalul este o reuşită, a dus Oneştiul undeva chiar pe
plan internaţional, nu avem nimic cu el, am propus că ar fi bine să diminuăm din suma
alocată fără să avem ceva împotriva festivalului. Dar tot la propunerea colegilor de la PDL
şi confirmată de executiv că aceste sume sunt dublate de un proiect, TI AMO vine cu un
proiect, dacă la momentul respectiv cineva va demonstra că suma alocată nu este suficientă
atunci nu văd care e problema, atunci putem acţiona, dar în condiţia în care festivalul este
deja bugetat. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu reabilitarea termică, eu zic că ar fi corect s-o
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bugetăm şi apoi mai vedem, dacă populaţia acceptă pentru că văd pe toată lumea la TV şi
Guvernul actual bate moneda foarte puternic pe acestă reabilitare termică. Aţi văzut zilelea
astea pe Blaga făcând socoteli şi spunând că populaţia va plăti 30, 40 % din valoarea
actuală. Este o povară de care scăpăm şi noi ca şi cetăţeni şi până la urmă e o treabă foarte
bună. Mai e o chestie cu reabilitarea termică pe care văd că nimeni nu vrea s-o spună. Este
o muncă pe care o putem plăti celor care se ocupă cu aşa ceva. Ca rezultat imediat,
blocurile vor avea aceeaşi culoare şi aşa sunt bătrâne, iar eu nu văd nimic rău în a bugeta o
activitate de genul ăsta.
Dl. consilier Zarzu Ciprian - în mare parte s-a cam spus ce trebuia să se spună,
vreau să mai subliniez câteva aspecte pe care le-am dezbătut şi cu câţiva ani în urmă. Am
să încep cu ONG-urile care nu au putut fi sprijinite. Într-adevăr noi nu ne referim ca
această sumă să fie o sumă de sponsorizare pentru ONG-uri. Sunt proiecte, şi domnul Şova
a avut un proiect pentru finanţarea acestor activităţi, pe care, primăria, poate de exemplu să
le propună activităţi ecologice, culturale, sociale specifice tinerilor. Eu sunt pentru
sprijinirea acestor ONG-uri. În al doilea rând, legat de ziua de 1 Mai, doamna Adobricăi a
zis că într-adevăr este o zi internaţională, dar câte zile s-au organizat până în 2007 ? Eu numi aduc aminte niciodată ca de 1 Mai, 2 Mai să se organizeze ceva în parc ! În 2008 s-a
nimerit campania electorală, iar anul acesta bănuiesc că tot la fel se va întâmpla. Legat de
distribuţia pe orizontală, am văzut că suma de 15 mld lei este destul de mică având în
vedere că necesarul pentru distribuţia pe orizontală este pentru tot oraşul de 60 mld lei. Cu
15 mld se pot realiza în medie 60, 65 de scări din totalul de 250 cât sunt de făcut în tot
oraşul şi vreau să vă atrag atenţia că, cu cât întârziem finalizarea acestui proces cu atât mai
puţini clienţi va avea Termonul pe viitor. Ar fi bine să-i menţinem pe aceştia în sistemul
centralizat pentru că pe viitor dacă aceştia vor dispărea, obiectul muncii al Termonului va
dipărea şi atunci cele 10 mil de euro care s-au investit în aceste centrale nu cred că-şi vor
mai avea rostul. Distribuţia orizontală este un pachet complet cu izolarea blocurilor.
Dl. consilier Dănilă Emil – eu am analizat bugetul pentru 2009, concluzia este că
acest buget este bine constituit şi echilibrat. Este făcut într-o perioadă de criză pentru o
perioadă de criză. Dacă analiza fiecare consilier componenţa bugetului din 2008 pe care
am aprobat-o noi la sfârşitul anului 2008, cu ce propunere de buget a venit executivul
pentru anul 2009 puteam să vedem că este posibil într-o perioadă de criză. Astfel la
venituri proprii în anul 2008 aveam prevăzut 67 mil 842 iar în anul ăsta 66 mil 840. Dacă
luăm o analiză pentru cheltuieli, nu vreau să dau exemple pentru fiecare în parte, la
cheltuieli de personal de exemplu, la administraţia publică anul trecut au fost prevăzute 7
mil 800 iar anul acesta 5 mil. La protecţie publică anul trecut erau 4 mil 500 , anul ăsta 2
mil 600. La cheltuieli materiale pentru administraţie publică, anul trecut 2 mil 200 anul
acesta 1 mil 870. La locuinţe dezvoltare publică, 3 mil 950 anul trecut, anul acesta 3 mil
360. Cheltuielile de capital 11 mil 550 faţă de 12 mil anul acesta. S-au majorat anul acesta
dar nu putem spune că este o dezvoltare pentru că ponderea cheltuielilor de capital este 10,
11 %. În anii anteriori aveam dezvoltare în municipiu de 15, 20 %. Această cheltuială de
capital este făcută pentru perioadă de criză nu pentru altceva. Spunem să reducem la
anumite cheltuieli, dar care este justificarea propusă de domnul consilier Martin pentru
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reducerea unor cheltuieli la diverse obiective de investiţii. Le reducem de acolo şi le punem
unde ?
Dl. consilier Martin Ştefan - v-am şi spus dar probabil nu aţi auzit !
Dl. consilier Dănilă Emil – aveţi cumva pe obiectiv de investiţii ce trebuia să
realizăm ? Eu cred că serviciul de investiţi ştie mai bine decât oricare consilier ce este de
făcut funcţie de obiectivele care sunt noi şi cele care sunt în derulare. Nu mai vorbim că
avem nişte studii de fezabilitate care sunt pentru fonduri ale Uniunii Europene. Noi trebuia
să prindem cota noastră în buget, toate studiile astea de fezabilitate le-am aprobat noi şi
atunci ce facem ? Bugetul este, zic eu, constituit foarte bine şi dacă pe parcursul anului vor
fi realizări mai mari, se poate suplimenta, se poate reduce de la un capitol la altul, avem
posibilitatea asta, dar bugetul trebuie aprobat în forma prezentată pentru că el este făcut
într-o perioadă de criză pentru o perioadă de criză.
Dl. consilier Negoiţă Ion – referitor la reabilitare blocuri, suma medie este de 80
mil pe apartament. Rămâne să stabilim câte luăm: două, iar la sfârşitul anului vom spune
toţi – de ce nu-i aia, de ce nu-i aia, de ce nu funcţionează grădiniţa! Problema este că noi
trebuie să găsim soluţii şi să stabilim priorităţile. Va fi o mare problemă pentru municipiul
nostru pentru că 49 % sunt la ţară dar eu zic că sunt 55% la ţară. Pe omul de la ţară nu-l
mai întreabă nimeni !
Dl. consilier Panfil Gelu Ionuţ - nu vreau să spun decât două fraze ca o concluzie
la ceea ce s-a discutat astăzi. Am ascultat şi discursuri de specialitate, am ascultat şi
discursuri legate de cultură, ideea este că toate au fost corecte şi constructive şi vreau să
remarc că este a doua şedinţă la care particip şi tot ceea ce s-a spus a fost constructiv şi în
interesul cetăţenilor. Pe de altă parte vreau să fac o singură completare, noi tinerii probabil
suntem mai pragmatici; este adevărat că avem nevoie şi de cultură, avem nevoie şi de
biserică, avem nevoie şi de distracţii dar vă rog să nu uităm că pe noi ne-au trimis aici toţi
locuitorii municipiului Oneşti. Şi în municipiul Oneşti sunt oameni care la ora actuală cară
apă cu cobiliţa de la fântână. Dacă nu ne uităm şi la ei nu suntem demni de votul lor şi ştiţi
la cine mă refer şi unde se află. De 20 de ani li se promite că li se trage apă. Dacă vreţi la o
şedinţă viitoare vom merge cu toţii să vedem cum se cară apă cu cobiliţa, la Slobozia, în
municipiul Oneşti, în 2009.
Dl. consilier Martin Ştefan – s-au făcut nişte remarci referitor la discursul meu şi
vreau să părecizez: legat de Zilele Culturii Călinesciene noi am avut în plan să
suplimentăm aceste fonduri dar acum exact două ore executivul ne-a comunicat că suma
este suficientă şi am renunţat la acest lucru. Vă rog să ne credeţi aveam în plan să alocăm
50 mii lei. Executivul ne-a comunicat că 20 de mii sunt suficiemţi şi atunci am renunţat. 2)
Referitor la Festivalul Verii n-am spus să-l anulăm am spus că se poate organiza în
parteneriat public privat. Adică trebuie să găsim câteva firme care să finanţeze acele
concerte pe care cu toţii le dorim şi să ieşim vara la sărbătoare. 3) Legat de TI AMO am
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subliniat faptul că finanţarea se va face în baza unui proiect de hotărâre aprobat în
Consiliul local. Dacă sunt necesari mai mulţi bani vom aloca mai mulţi bani. Iar cât
priveşte oraşul cenuşiu de care onorata doamnă consilier a amintit, vreau să-i comunic că şi
mie mi-e dor de o piesă de teatru bună, de un concert bun dar nu eu sunt cel care le
coordonează. V-aş fi recunoscător dacă aţi aduce în fiecare lună, dacă prin relaţiile pe care
le aveţi aţi aduce o piesă de teatru jucată de marii noştri actori naţionali. Vă spun sută la
sută că sala va fi arhiplină.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – bugetul care se propune astăzi domnilor consilieri
este un buget de austeritate determinat de criza economico-financiară care a început deja şi
deja s-a anunţat la radio că mai durează două luni de zile şi intrăm în recesiune economică.
Este o situaţie destul de gravă şi s-a amintit în unul din discursurile preşedintelui că
problema numărul unu va fi şomajul. Şomajul înseamnă închideri de fabrici. Astăzi
Caromul staţionează, Rafo este închisă, Chimcomplex are 950 de oameni şi 500 vor fi
disponibilizaţi ca urmare a faptului că nu mai este loc de depozitat clorul. Deci situaţia
Platformei industriale este foarte grea. Dar acest buget construit de autoritatea locală ţine
cont de faptul că anumite lucruri care au intrat în conştiinţa oamenilor, să parcurgă etapele
grele care sunt, să le depăşească şi să nu-şi pună chiar cenuşă în cap. Şi zic eu, lucrurile
bune să nu le aruncăm pentru că este păcat, este păcat pentru noi toţi. Şi amintesc aici trei
chestiuni: acest Festival al verii, practic erau zilele oraşului, dar acum într-un mod mai
redus financiar. De ce ? Pentru că atunci când faci în numele oraşului se cheltuie foarte
mulţi bani, foarte multe miliarde. Noi ne-am limitat la sume modeste, atât cât putem.
Folosim Parcul municipal care arată foarte bine, condiţiile au crescut an de an, şi în afară
de susţinerea pe care o facem prin impozitarea celor care vin şi fac act de comerţ în Parcul
municipal în zilele de 1, 2 Mai sau în perioada aceasta de Festivalul verii, este obligatoriu
ca să venim cu ceva calitate la spectacole. Am avut o perioadă când am făcut noi cu Casa
de cultură şi atât cât nu ne-au fluierat oneştenii ! Este o acţiune culturală, de distracţie, la
iarbă verde care se face primăvara şi vara la care participă peste 30 de mii de oameni de
fiecare dată, nu participă numai de la Oneşti ci şi din zonă. Este păcat să eliminăm aceste
două activităţi care nu sunt nici chiar atât de costisitoare raportat la ceea ce facem noi
pentru locuitorii oraşului nostru, prin jurământul care l-am depus noi cu toţii, că vom face
bine locuitorilor prin toată activitatea noastră; 2 mld 200 în două etape importante la care
vor fi 50, 60 mii de oameni în cele două tranşe. Dacă reuşim şi parteneriat cu firmele
private să vină în continuare este un câştig pentru noi toţi, vor fi lucrurile mai elegante, mai
bine făcute. De aceea trebuie să medităm în momentul când facem un lucru, pentru că dacă
aştepţi să aduni de la cel de acolo 5 mil, 10 mil, pentru suprafaţa ocupată şi să aduni 100,
200 de milioane, să aduni cum e cazul formaţiei Phoenix care vrea 20 de mii de euro, ce
înseamnă 800 mil lei ? Este o chestiune pe care trebuie să o aveţi în vedere: ce s-a construit
cu greu să nu pierdem. Fac un apel la liderii de partid care sunt aici de la PNL şi de la
PDL, la consilierii din aceste două formaţiuni să achieseze la aceste două acţiuni care au
fost făcute an de an şi care au prins la public, nu pentru că Lemnaru este PSD şi că
Lemnaru e de atâta timp şi le-a introdus. Sunt lucruri necesare care s-au introdus pentru
oneştenii acestei localităţi, pentru tineri, pentru persoanele de vârstă mijlocie, pentru
persoanele vârstnice care n-au maşini; merg în parc se întâlnesc cu prietenii, cu familia, cu
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pătura, cu ce poate şi e un mijloc de distracţie colectivă. Este un mod interesant şi nu este
atât de cheltuitor. 2) Festivalul TI AMO şi Zilele Culturii Călinesciene sunt două axe de
cultură pe care noi le promovăm. A devenit internaţional TI AMO, participă 16 ţări. S-au
restras din finanţare BRD, Bancpost şi alte societăţi Rafo, Consiliul judeţean, s-au retras
pentru că nu mai au cu ce să susţină. Anul trecut cu chiu cu vai 1mld 800 abia s-a reuşit să
se strângă. Acum am lăsat aceeaşi sumă determinat de faptul de a nu rata asemenea
festival, unde deja sunt angajate şi sunt comunicate scrisorile de intenţie şi de organizare în
decada a treia a lunii mai. Deci trebuie să avem în vedere că poate deveni un lucru
superficial. Am discutat cu domnul profesor Ciobanu despre Zilele Culturii Călinesciene
pe care trebuie să le promovăm în continuare, indiferent, cu 200 mil ! Ne descurcăm ! Eu
zic că sunt lucruri pe care noi le-am analizat şi am abordat aceste probleme. Ţineţi minte o
altă chestiune care s-a ridicat aici – Badmintonul de la Slănic Moldova; criticat că nu am
reuşit să terminăm sala şi s-au cerut 500 mil. A fost Campionat balcanic. Cu 250 mil. dat
de către Consiliul local pe ultima sută de metri s-a reuşit şi a ieşit foarte bine. N-am primit
din păcate nici până astăzi motivaţia cheltuielilor. Suntem după atâtea luni de zile şi
domnul director Agapi nu a venit cu o justificare. Ei nu aparţin de reţeaua de învăţământ
pe care o susţine financiar autoritatea locală. Vrem să facem un Grand Prix de badminton
permanent. O să terminăm Sala polivalentă şi poate şi timpurile vor fi mai bune după ce
vom depăşi şi această criză care poate să fie 2009, poate fi 2010, 2011. Nu ştim ce ne
aşteaptă mâine şi poimâine. S-a precizat aici să mutăm nişte sume din sectorul de
transporturi către unele obiective: reabilitarea termică care este un lucru necesar şi este
necesar să fie aplicată în totalitate pentru toţi cetăţenii oraşului şi cei de la bloc şi cei de la
casă. În municipiul nostru avem 18.000 de apartamente, restul sunt de la case, Slobozia
care nu are apă, are dreptate domnul consilier Panfil, Borzeştiul care nu are apă. Nu este
normal să tragem apă la aceste localităţi, după atâţia ani în care tot au fost amânaţi ? Şi noi
am prins că cele 2 mld lei şi fac un răspuns la dl. consilier Olteanu ne sunt sufficient, nu
trebuie să mai venim cu 4 mld jumătate, plus, facem cu 2 mld. Şi putem s-o facem să
băgăm apă anul ăsta. Să lăsăm acele sume care sunt. Suntem dispuşi la activităţi sportive să
le susţinem, dar vedeţi d-voastră am vrea şi noi să avem echipă de fotbal cum am avut în
perioada 1995 - 1997, când Rafo era sponsorul principal şi se cheltuiau sume enorme
pentru o echipă în divizia B, ajunsesem la 20 mld lei susţinere. La o şedinţă făcută cu
sponsorii cu un număr de 100 de persoane nu s-au adunat decât 5 milioane lei. Echipa Inter
II Oneşti, întâlnire făcută de domnul Martin, cu subsemnatul, cu domnul Florian la
Primăria veche. Ne-am adunat s-au încheiat 2, 3 contracte, cu 1 mil. jumate, 2 mil. Toţi vor
să facă cu vorba şi gata. Poate când vom avea Sala de sport ne permitem şi noi să susţinem
o echipă de handbal, de exemplu de la dl. Popescu care poate fi promovată să ajungă
undeva în divizie. Deci dacă aici mai mutăm dintr-o parte în alta... părerea mea este că pot
fi lăsate în sistemul care sunt ele gândite, urmânad ca pe măsură ce avansăm să facem
rectificările de rigoare. Am discutat cu domnul consilier Oprea; dânsul organizează
Conferinţă naţională de chimie. Un Congres la care vor participa licee de chimie din ţară.
Este o chestiune formidabilă la care vor veni oameni deosebiţi profesori şi elevi să-şi
susţină tezele. Este o chestiune la care am achiesat, nu o prindem acuma, imediat la
următoarea şedinţă prindem ca să se desfăşoare asemenea activitate. Am zis că elevii din
oraşul nostru care sunt olimpici naţionali şi internaţionali să beneficieze de premii pentru
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a-i stimula, premii de 3, 5 mil lei. Acest stimulent îi va determina şi pe alţii să tragă înainte.
A abandona astăzi, un monument Regina Maria care este deosebit şi care am avut plăcerea
deosebită să-l prezint şi principelui Radu care a fost încântat şi chiar a zis că vrea să vină şi
dânsul la inaugurare, care de fapt îl realizăm în colaborare cu cei de la Culte şi
Monumente, este păcat. Este un monument ridicat eroilor din cel de-al doilea război
mondial, din primul război mondial, dar va întregi şi eroii care sunt căzuţi pe aceste
meleaguri din al doilea război mondial. Şi suntem aproape de final şi este păcat să ne
oprim acum când poate fi terminat în acest an. Vin copiii şi văd monumentul, vin veteranii
de război care s-au mai rărit faţă de acum 15 ani. Să dăm şansa celor de la Cultul Eroilor de
la Bucureşti, de la Bacău sau din Oneşti care mai sunt veterani să-l vadă terminat. De
fiecare dată au venit alte priorităţi şi am mai amânat.Cred eu că este bine să mergem mai
înainte şi să-l închidem. Iar statuia generalului Irimia Grigorescu să o punem după ce
terminăm elementele de bază. Este soclul făcut nu de ieri de azi ci din perioada dinainte de
război. Şi închei, faptul că a reduce de la transporturi suma de 10 mld lei înseamnă a nu
mai face transport suficient în oraş cu tractoarele care sunt, cu cei care lucrează în
transporturi, sunt activităţi specifice domeniului public şi privat care este coordonat de
domnul viceprimar. Am crezut şi eu de mai mult timp că această Catedrală va fi terminată.
Unul din fondatorii acestui obiectiv este şi domnul Negoiţă pe când lucra la IUC şi apoi s-a
transformat în UTON. Este un obiectiv deosebit şi dacă autoritatea locală, cele cinci
consilii care au trecut au zis că trebuie s-o facem şi am ajuns în această fază, trebuie să
reuşim s-o acoperim anul acesta, să-i pună tabla deasupra. Am contat pe 38 mld lei din care
erau sume de la Consiliul local 20 mld, de la bugetul de Stat prin Ministerul Cultelor să ne
dea 15 mld şi restul să mai dea şi Consiliul judeţean. În Parlament asemenea obiective nu
au fost aprobate, faţă de anul trecut când s-au dat 10 mld anul ăsta nu s-a mai dat niciun
leu. Ce or să zică enoriaşii “au fost prinşi 20 mld şi uite au tăiat consilierii locali, de ce
oare ? Ce au cu noi, cu ce am păcătuit ?” La Bacău o Catedrală de asemenea proporţii, de
semenea mărime este susţinută de către Consiliul Judeţean Bacău care este finanţatorul
numărul unu şi Primăria municipiului Bacău într-o măsură mai mică. La şedinţa de ieri a
Consiliului Judeţean din cât ni se cuveneau, din 7 mld şi jumătate au mai tăiat 700 mil lei.
Deci nu prea suntem doriţi de avea asemenea obiective interesante şi obligatorii pentru
oraşul nostru. La noi a fost o singură biserică “Sf.Nicolae” şi cea de la Borzeşti făcută de
Ştefan care a fost mult închisă, nu se putea sluji. Catedrala a venit ca un monument, ca un
edificiu spiritual dedicat celor care cred în Dumnezeu. Fac apel la dumneavoastră a nu
reduce sumele respective, nu dă bine, să spunem, la nimeni indiferent de ce culoare politică
este. Este un obiectiv care trebuie să-l terminăm. De ce în acest mandat care-l avem toţi
până în 2012 să nu ajungem cel puţin la faza de pictură ? Mă bucur că acel constructor care
lucrează acolo nu a dat faliment pentru că lucrează cu nişte sume fantastic de mici, putea
oricând să plece. Avem experienţa cu Sala polivalentă unde firma a dat faliment şi suntem
tot timpul în amânare. S-a scos acel ziar “Curierul Primăriei de Oneşti” şi credincioşii din
zona respectivă care au fost prezenţi la slujbă au fost duşi în interior să vadă ce este defapt
acolo şi au văzut că este o lucrare care nu se face pentru un an, doi se face pentru sute de
ani. Fiţi constructori la această Catedrală, fiţi participanţi la această Catedrală, dacă putem
să dăm mai mult ! Rămânem în loc de 38 mld cât ne-am propus să facem tencuiala să
punem ferestrele, să terminăm domul şi tabla deasupra. Suntem doar cu 20, 18 mld au
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plecat nu mai sunt. Fac apel la consilierii PDL, PNL acest lucru să-l rezolvăm. Obiectivul
este finanţat de noi integral, de Primăria municipiului, susţinerea statului a fost făcută doar
la intervenţia diverşilor parlamentari, fie PNL, fie PSD de-a lungul perioadelor şi inclusiv
unii miniştri. Să spun, ministrul Noica care a fost aici în 1996 a susţinut printr-o sumă de
bani acest obiectiv. Iar enoriaşii nu au venit decât cu 3 mld jumătate. Eu cred că azi putem
rezolva această chestiune prin analiza de buget făcută, să dăm şansa celor care sunt în zona
oraşului prezenţi aici să iasă cât mai repede din bubsol să stea la slujbă deasupra. Să dăm
şansa populaţiei Oneştiului să aibă două perioade de deconectare: 1 Mai şi august. Facem
ca în alte părţi: 10 zile ale oraşului şi ne costă mai mult ca să nu mai zică cineva că are
tentă politică, legată de alegeri. N-am luat cuvîntul la nicio întâlnire acolo spre deosebire
de alte oraşe unde se practică. Să dăm şansa acestor oameni, în criză să se mai deconecteze,
să se mai recreeze într-un fel. Este o chestiune de câteva zile în oraş unde se duce de la cel
mai mic la cel mai mare la o deconectare. Fac un apel la d-voastră pentru că acest buget a
fost analizat de specialişti să trecem bugetul şi mai facem după aceea corecturile de rigoare
pe traseu. Am fost la Guern ieri, am fost la Ministerul Administraţiei şi Internelor şi am
discutat problema Termonului pentru subvenţia de 8,9 mld din 2007 şi diferenţa de 8,2
mld, în total 17 mld pentru 2008 şi ni s-a spus foarte clar “nu avem bani, s-au închis
exerciţiile bugetare şi nu avem bani pentru d-voastră”. Dar noi care am făcut în noiembrie
un preţ la Gkal şi care am trecut acolo cu cât vine Consiliul local, şi l-am aprobat, l-am pus
la popor şi l-au cumpărat ce facem ? Acuma după doi ani de zile vin să ne zică că nu au
bani pentru noi. Dar noi am vândut marfa, ce fac, mă duc acum în timp şi spun: oameni
buni nu ne-a dat subvenţia, mai veniţi cu bani în plus de acasă. E vorba de 17 mld lei, este
o sumă fantastică. Urmează dacă nu se plăteşte zilele acestea gazul metan să oprească
Termonul. Şi am discutat să ne dea subvenţiile pe tot anul 2009, în avans ca să putem
achita factura pentru gaz metan. Este o situaţie grea care va necesita o discuţie şi o analiză
cu Consiliul local ce avem de gând să facem. Cum vom face în perioada următoare ? Noi
am votat 82 lei Gkal în noiembrie, iar acuma zice că din subvenţia pe anul 2009 se reduce
cu 60%. Este o situaţie delicată din punct devedere financiar.Eu atât am vrut să vă spun, că
noi ne vom strădui să rezolvăm problemele dar este nevoie şi de participarea d-voastră şi
partea de executiv prin mine şi domnul viceprimar să ne descurcăm printre picături.
D-l preşedinte de şedinţă Nicolcea Gelu Titel - mulţumesc domnului primar.
Doamnelor şi domnilor colegi, stimaţi invitaţi după dezbaterile pe care le-am ascultat
asupra proiectului, practic împărţim sărăcia astăzi, un buget de 30 mil euro din care numai
15 mil venituri proprii, 10% cheltuieli de capital, este foarte greu şi probabil peste două
luni va trebui rediscutat. Practic noi nu am discutat aici din punct de vedere tehnic, modul
de întocmire a bugetului, am discutat modul de stabilire a priorităţilor. Punctul de vedere al
executivului şi punctul de vedere al d-voastră. Ca modalitate de vot vă propun să votăm în
primă fază proiectul de buget aşa cum a fost propus de către executiv şi după aceea
proiectul de buget cu amendamentele propuse de către domnul Olteanu şi domnul Martin.
Ca atare supun la vot proiectul de buget aşa cum a fost prezentat de către executiv.
Pentru : 9 voturi
Împotrivă: 12 voturi
Nu s-a aprobat.
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Supun acum la vot proiectul de buget cu amendamentele propuse de către cei doi
consilieri:
Pentru: 12 voturi
Împotrivă: 9 voturi
Se aprobă.
Diverse:
Dl. consilier Olteanu Cezar – vreau să convoc pentru săptămâna viitoare o şedinţă
a Adunării generale a asociaţilor Termon în calitate de acţionar unic la Termon SA, rog
colegii să voteze pentru convocarea Adunării generale. Trebuie discutată situaţia
economico-financiară şi prezentarea raportului cenzorilor, pentru că am înţeles că este un
raport al cenzorilor iar o parte din noi nici nu l-a văzut.
Dl. consilier Enache Nicolae - cu scuzele de rigoare, vreau să ştiu dacă s-a prevăzut
vre-o sumă în legătură cu extinderea adăpostului de animale ?
Dl. viceprimar Florian Constantin – avem în vedere extinderea adăpostului pentru
că numărul de câini colectaţi în ultima perioadă este foarte mare. La momentul ăsta sunt
toate condiţiile asigurate pentru cei existenţi , atât suprafeţele amenjate cât şi îngrijirea lor
alimentar.
Dl. consilier Negoiţă Ion – ce s-a votat aici s-a votat la grămadă. Ce a propus
domnul Martin nu dezechilibrează complet pentru că vor fi bani să facem şi astea. Dar dacă
le adunăm şi pe celelalte, activitatea domeniului public şi privat este anulată. Căratul
gunoiului, spaţii verzi, măturători şi trebuie să vedem ce facem cu aceşti oameni de mîine.
D-l preşedinte de şedinţă Nicolcea Gelu Titel - din 75 mld s-au luat 10.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae – Mărăşeşti este o stradă extrem de
circulată şi de maşini foarte grele şi cred că trecerea de pietoni ar trebui marcată mai des în
acea zonă.
Dl. consilier Tofan Ion – eu am văzut la Cluj că trecerile de pietoni erau făcute în
roşu şi marcajul alb şi vreau să mă credeţi că atât de bine se vedeau !
Dl. consilier Zarzu Ciprian – am o singură întrebare: dacă există posibilitatea ca pe
sitte-ul Primăriei să fie publicate proeictele în întregime nu doar partea de început ci şi
partea de conţinut.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – acuma problemele sunt în felul următor: se
analizează la nivel de Guvern plata orelor suplimentare şi sporul de dispozitiv. Dacă va fi
aprobată chestia asta probabil că se vor afişa.
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Dl. consilier Olteanu Cezar – vreau să risipesc o imagine catastrofică care a
evocat-o domnul Negoiţă. Nu se întâmplă nimic cu activitatea de transport, continuă, dacă
din 75 mld doar 10 mld am zis să fie alocate altor domenii. Dacă se va ajunge să nu putem
desfăşura activitatea se poate face o rectificare. Aşa cum d-voastră aţi spus că putem
rectifica atunci când va fi nevoie pentru a realiza reabilitarea termică tot aşa de bine putem
face şi invers. Dar e bine să avem un semnal către comunitate şi că ne preocupă acest
proiect şi suntem racordaţi la tendinţa actuală. Este un program al Guvernului suntem şi
noi atenţi la acest program şi vrem să-l implementăm. E posibil să nu putem, atunci facem
rectificare şi alocăm la domeniu. A doua problemă: vreau să vă mulţumesc domnule primar
că aţi fost receptiv şi aţi montat o cocoaşă pe strada Caşinului. E foarte bine ! Şi a treia
problemă să votăm Adunarea generală pentru Termon.
Dl. consilier Tofan Ion – eu vroiam să-l întreb pe domnul Martin ce facem mai
punem acoperişul la Catedrală, sau d-lui se gândeşte că este de altă religie decât cea
ortodoxă ?
Dl. consilier Martin Ştefan – pentru că m-aţi abordat direct, vă răspund tot direct.
Sunt romano-catolic dar n-are nicio legătură una cu alta. Tot direct vă răspund că în afară
de cele 20 mld pentru Catedrala ortodoxă “Coborârea Sf.Duh”, mai sunt alocate în bugetul
pe anul 2009 încă 2 mld la Biserica “Cuvioasa Maria Magdalena”, încă 1 mld şi jumătate
la clopotniţe la Biserica “Cuvioasa Maria Magdalena” şi încă 500 milioane pentru Capela
“Sf. Pantelimon”. În opţiunea noastră, noi am avut nişte consultări în şase inşi care suntem
aici toţi prezenţi şi am considerat că suma de acolo poate să fie redusă. Asta a fost
opţiunea.
D-l preşedinte de şedinţă Nicolcea Gelu Titel
închise lucrările şedinţei de astăzi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolcea Gelu Titel

–

nemaifiind discuţii declar

SECRETARUL
MUNICIPIULUI ONEŞTI,
Cons.jur. Daniel Spânu
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