
R O M Â N I A        PROIECT 
JUDEŢUL BACĂU       
MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  
 
 

PROCES – VERBAL  
 

Încheiat astăzi, 25 septembrie 2009, în cadrul şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Oneşti la care a participat un număr de 20 de 
consilieri, absentând domnul consilier Enache Nicolae. 

 
Dl. secretar cons. jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că 

prin participarea unui număr de 20 de consilieri şedinţa este legal constituită. 
  
Dl. consilier Drăgoi Nicolae – cel mai în vârstă dintre consilieri propune ca 

lucrările şedinţei de astăzi să fie conduse de domnul consilier Bereckzi Endre.  
 
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută.  
 
Dl. preşedinte de şedinţă Bereckzi Endre – intrăm în ordinea de zi a 

şedinţei. Dau cuvântul d-lui secretar al municipiului pentru a da citire ordinii de zi. 
 
Dl. secretar cons. jur. Daniel Spânu – proiectul nr.1 a fost modificat, aşa 

cum aţi primit fiecare dintre dumneavoastră forma modificată şi se va intitula: 
   1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unor hotărâri.  

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

2. Proiect de hotărâre privind trecerea cu titlu gratuit din domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul 
public al municipiului Oneşti şi administrarea Consiliului Local Oneşti a unor 
bunuri. 

                                                     Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 

Dl. preşedinte de şedinţă Bereckzi Endre – Da, vă mulţumesc! Dacă sunt 
observaţii la ordinea de zi? Dacă nu sunt, supun spre aprobare ordinea de zi a 
şedinţei. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.  

 
 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unor hotărâri.  
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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Dl. preşedinte de şedinţă Bereckzi Endre – deci intrăm în ordinea de zi, la 
primul proiect de hotărâre şi dau cuvântul iniţiatorului, d-lui primar Emil Lemnaru. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – am solicitat ca această şedinţă să fie 

făcută în termen scurt, ca fiind extraordinară, determinată de faptul că firma 
Kaufland vrea să îşi pornească activitatea la sfârşitul lunii octombrie şi lucrările 
sunt în curs de desfăşurare, iar P.U.D.-ul aprobat de dvs. cândva trebuie 
reactualizat şi extins cu mare urgenţă. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.  
D-na cons. jur. Jorza Raluca – prezintă raportul de specialitate. 
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae – prezintă avizul Comisiei 

de specialitate.  
 

Dl. preşedinte de şedinţă Bereckzi Endre – dacă sunt discuţii pe marginea 
proiectului de hotărâre, cine se înscrie la cuvânt? Nefiind discuţii pe marginea 
proiectului de hotărâre supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma 
prezentată de iniţiator: 

Pentru: 19 voturi.  
Împotrivă: un vot. 
Se aprobă.  
 
Dl. consilier Tofan Ion – nu pot să fiu pentru, pentru că şi în anul 2007 am 

fost împotrivă pentru că am considerat că sunt prea multe supermarketuri la 
nevoile populaţiei din Oneşti.  
 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:  
2. Proiect de hotărâre privind trecerea cu titlu gratuit din domeniul public al 

statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul 
public al municipiului Oneşti şi administrarea Consiliului Local Oneşti a unor 
bunuri. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.  
D-na cons. jur. Jorza Raluca – prezintă raportul de specialitate.

     Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate.  
 
Dl. preşedinte de şedinţă Bereckzi Endre – dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre, cine se înscrie la cuvânt? Dl. consiler Zarzu Ciprian şi dl. 
consilier Olteanu Cezar. 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – am o singură întrebare, dacă această trecere ar 

implica în viitorul apropiat o destinaţie pentru aceste terenuri, pentru că bănuiesc că 
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mai mult pentru terenuri s-a făcut acest transfer. Se are în vedere în viitor o eventuală 
investiţie în această zonă? 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – bineînţeles, cât de curând o să venim cu un 

proiect de hotărâre la Consiliul local pentru ceea ce propunem în această zonă. Este o 
suprafaţă de 5 hectare şi nădăjduim să fie acceptată de Consiliul local propunerea pe 
care o vom face. 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – ne puteţi face o localizare a acestui teren? 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – ca şi localizare, este între gardul IUC-ului şi 

până la calea ferată care merge către UTON. Deci este strada Lanul Gării – calea 
ferată şi anexele gospodăreşti care sunt acolo. 

 
Dl. consilier Olteanu Cezar – revin cu o observaţie mai veche şi o voi face de 

fiecare dată până când se remediază deficienţele. Nu este bine ca în acelaşi proiect de 
hotărâre să fie mai multe modificări, ar trebui făcut pentru fiecare modificare un 
proiect de hotărâre, o dată pentru acurateţe şi apoi chiar ne vine greu în timp să vedem 
cum s-a modificat o hotărâre.  

 
Dl. preşedinte de şedinţă Bereckzi Endre – dl. consilier, suntem la proiectul 

de hotărâre nr.2 de pe ordinea de zi, la ce vă referiţi dvs. acum era la proiectul de 
hotărâre nr.1 şi s-a votat. Trebuia să vă înscrieţi la cuvânt la primul punct, aici la 
punctul 2 nu e cazul. Deci, vă rog, discuţii la subiect! 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Bereckzi Endre – Nemaifiind discuţii pe marginea 

acestui proiect, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată de 
iniţiator: 

Pentru: unanimitate de voturi. 
Se aprobă.  

 
Dl. preşedinte de şedinţă Bereckzi Endre – nemaifiind alte probleme pe 

ordinea de zi, declar închise lucrările şedinţei de astăzi.  
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
            Bereckzi Endre                              SECRETARUL MUNICIPIULUI ONEŞTI,  

           Cons. jur. Daniel Spânu
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