ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 14 octombrie 2010, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului
Local al municipiului Oneşti, la care au participat 19 de consilieri, lipsă fiind
domnul consilier Şova Mihai, iar domnul consilier Panfil Gelu Ionuţ este prezent la
lucrările şedinţei începând cu al treilea proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că prin
participarea unui număr de 19 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 doamna consilier Voinea Teodora.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dau cuvântul domnului
secretar cons.jur. Spânu Daniel pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare
din data de 24 septembrie 2010.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – întreabă dacă sunt observaţii
la procesul verbal al şedinţei anterioare.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – nefiind observaţii, supun la
vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 24 septembrie 2010.
Pentru: 19 voturi.
Se aprobă în unanimitate.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – ordinea de zi a şedinţei a fost
completată cu două puncte, cred că fiecare dintre dumneavoastră ştiţi lucrul acesta,
respectiv cu punctele 14 şi 15 şi dau citire ordinii de zi completate :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului
Local Oneşti nr.6/09 februarie 2010 privind aprobarea asocierii judeţului Bacău cu
municipiul Oneşti în vederea realizării în comun a „Planului de investiţii prioritare
necesare conformării cu Standardele impuse de UE referitoare la calitatea apei
potabile şi tratarea apei uzate” prevăzut în etapa I a Master Planului Judeţului Bacău.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului
Local Oneşti nr.26 din 07 martie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate a
investiţiei „Extindere reţele de canalizare în Cartierele Cuciur, Buhoci, 6 Martie din
municipiul Oneşti”.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
Municipiului Oneşti pe anul 2010.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statelor de funcţii pentru personalul
nedidactic al unităţilor de învăţământ din municipiul Oneşti, în anul şcolar 2010 –
2011.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.82/2008
privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice – CREŞĂ – municipiul
Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.51/2010 privind
aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii
pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi
prelungirea duratei de închiriere a unor spaţii comerciale.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării islazului municipal aflat
în administrarea municipiului Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării unor proiecte tehnice din
cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al
S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. pentru constituirea Consiliului de
Administraţie ca organ de conducere.
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Iniţiator: Olteanu Cezar – consilier local
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru achiziţionarea unor
terenuri în vederea amenajării Cimitirului Ortodox în Cartierul „6 Martie”.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 15 locuinţe ANL
pentru medicii specialişti din cadrul Spitalului Municipal Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentanţilor Consiliului Local
Oneşti în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul
Oneşti pentru anul şcolar 2010-2011.
Iniţiator: Constantin Florian – viceprimar
15. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Fondului local de întrajutorare în
vederea derulării proiectului “Din suflet pentru aproapele tău”.
Iniţiator: Nicolcea Gelu – consilier local
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – supun la vot proiectul ordinii
de zi în forma prezentată şi completată cu cele două proiecte:
Pentru: 18 voturi.
O abţinere.
Se aprobă.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului
Local Oneşti nr.6/09 februarie 2010 privind aprobarea asocierii judeţului Bacău cu
municipiul Oneşti în vederea realizării în comun a „Planului de investiţii prioritare
necesare conformării cu Standardele impuse de UE referitoare la calitatea apei
potabile şi tratarea apei uzate” prevăzut în etapa I a Master Planului Judeţului Bacău.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.
Dl. ing. Medianu Laurenţiu – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
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Discuţii:
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prin ce diferă, pe fond, acest proiect faţă de cel
din februarie? Văd că sumele prezentate sunt cam aceleaşi. Mai am o întrebare, suma
pentru extindere şi reabilitare staţie de epurare nu este prea mare? Ne-am mai
interesat şi noi la cei care lucrează în domeniu şi ne-au spus că cu o sumă mult mai
mică se poate moderniza această staţie de epurare.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – în proiectul care s-a aprobat în februarie
2010 erau câteva lucruri care nu corespundeau cu ceea ce dorea Consiliul Judeţean
Bacău. De asemenea, mai înainte s-a aprobat un proiect de hotărâre pentru cartierele
„6 Martie”, Satul Catolic, Cuciur. Erau acolo aprobate două variante de lucrări, iar
acum am stabilit o variantă de lucru cu datele foarte precise care sunt prevăzute în
Master Plan.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – sumele din studiul de fezabilitate sunt aceleaşi
ca în proiectul din februarie?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – da, sumele sunt aceleaşi, numai că acum
avem date mult mai concrete ca să nu mai apară discuţii, pentru că erau inadvertenţe
pe partea de proiect cu ce era aprobat prin hotărâre.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – din tabelul acesta este exclus studiul de
fezabilitate, s-a scos sau este doar o eroare de redactare?
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – s-a scos, nu mai este studiu de
fezabilitate, se intră direct în proiectare şi la ultimul punct, punctul 3, nu mai apare
proiectare, apare doar execuţie pentru că noi avem deja proiectul efectuat.
Dl. consilier Enache Nicolae – reţeaua nouă de canalizare din Borzeşti
ajunge măcar până la Biserica Ştefan cel Mare?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – bineînţeles, de la Biserica Ştefan cel Mare
merge în sus.
Dl. consilier Enache Nicolae – deci, tot cartierul Borzeşti?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – da, tot cartierul Borzeşti.
Dl. consilier Martin Ştefan – acest Master Plan pentru canalizarea din
Borzeşti se suprapune peste multe alte lucrări care sunt începute. Daţi-ne şi nouă un
termen de finalizare al aducţiunii cu apă potabilă în Slobozia.
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Dl. primar ing. Emil Lemnaru – deci nu se suprapune proiectul pentru
Borzeşti, care nu a început încă, cu ce s-a făcut la Slobozia. Pentru Slobozia lucrarea
este terminată, urmează să se facă cuplarea prin contracte între locuitorii din zona
respectivă şi fie Apă Canal, fie altă societate.
Dl. consilier Martin Ştefan – deci este finalizată toată reţeaua la Slobozia şi
mai urmează doar cuplarea?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – da.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu mai sunt discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: unanimitate de voturi.
Se aprobă.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului
Local Oneşti nr.26 din 07 martie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate a
investiţiei „Extindere reţele de canalizare în Cartierele Cuciur, Buhoci, 6 Martie din
municipiul Oneşti”.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.
Dl. ing. Medianu Laurenţiu – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
Discuţii:
Dl. consilier Ene Gheorghe – cred că este o contradicţie între modul cum
este redactată hotărârea şi raportul de specialitate şi expunerea de motive prezentată.
Eu aşa am înţeles, că modificarea Hotărârii Consiliului Local din 2008 vizează
includerea între obiectivele care erau prinse acolo şi a obiectivului nr.3 – extindere
reţea de canalizare în Oneşti – care nu era prinsă.
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – această hotărâre are o oarecare
legătură cu prima hotărâre supusă aprobării dumneavoastră. La hotărârea nr.26/2008
se modifică doar art.2 şi art.3. La art.2 erau prevăzute două variante şi a rămas doar
o variantă – cea prezentată, iar la art.3 era prevăzută o altă finanţare, la vremea ceea
se dorea să se meargă pe POS Mediu, unde eram şi noi prin ADIB.
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Dl. consilier Ene Gheorghe – am înţeles, deci obiectivul acesta nr.3 era prins
şi în acea hotărâre, nr.26/2008?
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – da.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae – reţeaua existentă a oraşului
mai suportă izvoare suplimentare? Orice extindere de la reţea presupune că reţeaua
actuală poate prelua cantitatea respectivă, or, din câte ştiu eu, reţeaua de canalizare a
oraşului are în jur de 45-60 de ani, iar starea fizică trebuie să fie deplorabilă. În
condiţiile în care se face o extindere, asta presupune un volum de materiale de genul
acesta. Credeţi că reţeaua actuală face faţă la extinderile astea? Nu era mai logic să
reparăm întâi, cel puţin acolo unde s-au făcut verificări? Deci, întrebare concretă,
reţeaua actuală poate prelua aceşti noi consumatori?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – calculele făcute de către proiectant arată că
reţeaua actuală poate prelua fără nicio grijă aceşti consumatori suplimentari. Reţeaua
afectată de uzură şi de îmbătrânire nu este cea de canalizare, este cea de apă potabilă
care este pe oţel. Cealaltă care este pe tuburi de beton nu este afectată şi poate
prelua. Consumul de apă potabilă în oraş este diminuat cu 30%. Staţia de epurare,
aşa cum este ea astăzi, face faţă şi poate prelua aceşti noi consumatori. Prin proiectul
iniţial aprobat de dumneavoastră, se va face o staţie nouă de epurare la Jăvreni cu
capacitate sporită care va fi dimensionată să poată prelua până la apoximativ 80.000
de locuitori.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu mai sunt discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: unanimitate de voturi.
Se aprobă.

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
Municipiului Oneşti pe anul 2010.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.
Dl. director ec. Nicolae Găbureanu – prezintă raportul de specialitate.
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Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
Dl. consilier Panfil Gelu Ionuţ intră în sala de şedinţe. În acest moment sunt
prezenţi 20 de consilieri.
Discuţii:
Dl. consilier Zarzu Ciprian – suma utilizată la spital - cei 500.000 lei - s-a
utilizat pentru parcări sau şi pentru alte lucrări în cadrul spitalului?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – sunt pentru lucrări viitoare în cadrul
spitalului, iar parcările sunt în domeniul public al municipiului.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu mai sunt discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: unanimitate de voturi.
Se aprobă.

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statelor de funcţii pentru personalul
nedidactic al unităţilor de învăţământ din municipiul Oneşti, în anul şcolar 2010 –
2011.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.
Dl. ec. Chirilă Toader – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Drăgoi Nicolae – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
Discuţii:
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae – este menţionat la art.1 din
proiectul de hotărâre despre Anexele 1 – 27 care, de fapt, nu există. Erau bune
pentru că ar fi arătat la fiecare şcoală în parte ce anume se întâmplă.
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – pentru că au un număr foarte mare de
pagini, anexele au fost puse doar la mapele comisiilor.
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D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu mai sunt discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: unanimitate de voturi.
Se aprobă.

Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.82/2008
privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice – CREŞĂ – municipiul
Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.
Dl. ec. Chirilă Toader – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Drăgoi Nicolae – prezintă avizul Comisiei de specialitate
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu sunt discuţii, supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: unanimitate de voturi.
Se aprobă.

Se trece la punctul şase de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.51/2010 privind
aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii
pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar

Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.
Dl. ec. Chirilă Toader – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
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D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu sunt discuţii, supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: unanimitate de voturi.
Se aprobă.
Se trece la punctul şapte de pe ordinea de zi:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal şi
prelungirea duratei de închiriere a unor spaţii comerciale.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.
Dna. ing. Tabarcea Mirela – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae – prezintă avizul Comisiei de
specialitate.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu sunt discuţii, supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: unanimitate de voturi.
Se aprobă.
Se trece la punctul opt de pe ordinea de zi:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.
Dna. ing. Tabarcea Mirela – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae – prezintă avizul Comisiei de
specialitate.
Discuţii:
Dl. consilier Martin Ştefan – am o singură remarcă de făcut, observ că nu s-a
schimbat nimic faţă de ceea ce am propus acum trei saptămâni, referitor la închiriere
şi nu concesiune.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae – din câte ştiu eu din normele
europene, nu se poate construi un supermarket fără parcare. Aş vrea ca dl. Spânu să
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caute lucrul acesta şi să data viitoare să-l pună la dispoziţia consilierilor ca să
eliminăm orice fel de dubiu.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – vreau să fac o completare, acest nou
supermarket LIDL care se face pe fostul teren al fabricii de sticlă are parcare
corespunzătoare normelor europene, dar mai există un spaţiu pe care doreşte să se
extindă, tot pentru parcare, pentru a fi mai comod pentru locuitorii municipiului.
Este vorba doar de 210 mp, mai intră acolo încă 5-10 maşini, deci vine în favoarea
locuitorilor, mai ales că parcarea este gratis.
Dl. consilier Olteanu Cezar – atunci când s-a eliberat autorizaţia de
construire să înţeleg că s-au respectat acele norme şi s-a avut în vedere şi această
condiţie a locurilor de parcare? E bine ca pe viitor să respectăm această condiţie
pentru că ştim că avem nişte antecedente care ne deranjează, spaţii comerciale ca
Nevila, Billa care perturbă circulaţia în zonă şi trebuie să găsim o soluţie pentru
acele aglomerări ad-hoc care se nasc acolo.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – sigur că s-a respectat această condiţie. La
Billa n-a fost iniţial supermarket, a fost piaţă.
Dl. consilier Olteanu Cezar – autorizaţia de funcţionare a societăţii trebuie să
fie condiţionată de a-şi amenaja parcarea. Dacă sunt alături oameni care au în
proprietate terenuri, cumpără de la ei la preţul pieţei, i-a îmbogăţit şi pe oneşteni cu
contravaloarea terenului şi avem şi parcări.
Dl. consilier Martin Ştefan – pentru colegul meu încă liberal dl. Olteanu,
bucuros aş fi fost să fi spus acest lucru acum un an şi jumătate. Se vede treaba că
atunci era deranjat de anumite probleme.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu mai sunt discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: 14 voturi.
Împotrivă: 6 voturi.
Se aprobă.
Se trece la punctul nouă de pe ordinea de zi:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării islazului municipal aflat
în administrarea municipiului Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.
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Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
Discuţii:
Dl. consilier Martin Ştefan – această reactualizare a islazului ar trebui
extinsă şi la suprafeţele parcelate ca atare din municipiul Oneşti. Ştiu că existe
destule situaţii în care locuitorii municipiului au primit în proprietate o anumită
suprafaţă de teren care în realitate nu există, ori este sub blocuri, sub străzi sau
şosele. O reparcelare a municipiului ar fi necesară pentru viitor. Am discutat cu dl.
secretar înainte de şedinţă şi ştiu că a fost o iniţiativă legată de atragerea unor
fonduri europene pentru a face acest lucru.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – la ora actuală în municipiu se face
cadastrarea tuturor perimetrelor care sunt proprietate privată a cetăţenilor, cât şi
proprietate publică: toate şcolile, spitalul. Peste câţiva ani de zile tot oraşul va fi
terminat şi adus la standardele cerute de Uniunea Europeană şi se va şti clar
grăniţuirea dintre unul şi altul. Deci, este un proces de durată şi care este declanşat şi
este în desfăşurare.
Dl. consilier Ene Gheorghe – terenul unde a fost lacul Belci este proprietatea
Primăriei sau a Apelor Române? Unii cetăţeni au făcut cerere pentru repunere în
posesie.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – terenul de sub fostul lac Belci este
proprietatea statului român şi în administrarea Apelor Române. Noi am făcut toate
demersurile pentru a fi retrocedat autorităţii locale şi să-i punem în posesie pe
locuitorii din Slobozia. Răspunsul a fost nefavorabil, poate că sunt proiecte viitoare
ale statului care să fie făcute în zonă.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu mai sunt discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: unanimitate de voturi.
Se aprobă.
Se trece la punctul zece de pe ordinea de zi:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării unor proiecte tehnice din
cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.
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Dna ing. Bordei Livia – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu sunt discuţii, supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: unanimitate de voturi.
Se aprobă.

Se trece la punctul unsprezece de pe ordinea de zi:
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al
S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. pentru constituirea Consiliului de
Administraţie ca organ de conducere.
Iniţiator: Olteanu Cezar – consilier local
Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă expunerea de motive.
Dl. dir. cons. jur. Chiriac Robert-Ionuţ – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Enache Nicolae – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
Discuţii:
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – înainte de a trece la dezbateri, este
necesară nominalizarea persoanelor în Anexă la art.17, alin.3, altfel nu se poate
aproba. Nominalizarea se va face având în vedere proporţionalitatea reprezentării
partidelor în consiliul local.
Dl. consilier Enache Nicolae – aţi primit fiecare câte un amendament în
legătură cu modificarea actului constitutiv şi am explicat acolo că grija mea
principală a fost să nu se ivească o situaţie similară celei de la Termon când s-au
făcut achiziţii deosebit de păguboase şi după aceea noi va trebui să rezolvăm
problemele.
Dă citire amendamentelor propuse şi depuse în scris.
Dl. consilier Nicolcea Gelu – propun un amendament la art.17, alin.2
„consiliul de administraţie va îndeplini un mandat de 3 ani”. Consiliul de
Administraţie nu poate conduce direct şi nemijlocit activitatea.
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Dl. consilier Olteanu Cezar – îmi însuşesc amendamentul propus de dl.
consilier Nicolcea. Vreau să mai fac unele precizări. După cum ştiţi, acest proiect
vine în urma unor dezbateri anterioare care au început încă de la constituirea
societăţii, atunci când ne-am propus un termen de 60 de zile în care să aducem
modificări la actul constitutiv în ideea asigurării unei conduceri colective care, în
viziunea noastră, asigură o competenţă ridicată a actului de administrare, o mai bună
veghere asupra modului în care se cheltuieşte banul. Acum două săptămâni, la
şedinţa anterioară, ne-am angajat împreună, toate cele trei grupări politice, să ne
întrunim, să venim fiecare cu propuneri pentru a reuşi să facem un act constitutiv cât
mai bun. Din nefericire, colegii de la PDL nu au putut să participe la această
întâlnire, au fost colegii de la PSD, împreună am convenit nişte amendamente legate
de actul de administrare şi, practic, ceea ce noi am propus acum este de fapt
rezultatul discuţiilor cu reprezentanţii PSD. Îmi pare rău că nu au participat şi colegii
de la PDL, poate ar fi fost utile experienţa şi cunoştinţele lor şi am fi reuşit să facem
un lucru mai bun. Totul este perfectibil şi avem timp pe viitor să corectăm ceea ce nu
am reuşit să facem. Aşa cum spunea şi dl. secretar, fiecare grup politic ar trebui să
facă câte o propunere, facem şi noi nominalizarea pentru consiliul de administraţie:
dl. Badea Aurel – director la UTON, are experienţă managerială, a lucrat şi într-o
societate care făcea servicii de antrepriză generală în Rafo. Sperăm ca exerienţa pe
care o are să-i folosească şi să-i fie de ajutor preşedintelui consiliului de
administraţie şi societăţii în întregul ei. Aştept celelalte propuneri de la colegii de la
celelalte partide.
Dl. consilier Bereczki Endre – fac şi eu o nominalizare în persoana d-lui
Paris Ioan, actualul administrator unic. Aş mai avea o mică remarcă, la un moment
dat ridicasem problema că conducerea nemijlocită şi directă a societăţii o va face
preşedintele-director general şi aş dori ca la art.17, după alin.4 să fie introdus un nou
alineat: „preşedintele-director general va exercita conducerea directă şi nemijocită a
activităţii societăţii”.
Dl. consilier Olteanu Cezar – eu, în principiu aş fi de acord, nu am aşa
cunoştinţe juridice ca ceilalţi colegi, este un truism şi până la urmă şi un truism poate
fi acceptat, nu este ilegal. Să vedem ce precizări vrea să facă şi domnul secretar.
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – aveam şi eu o observaţie vizavi de
acest lucru, pentru că la art.17, alin.4 se prevede că „preşedintele consiliului de
administraţie poate îndeplini şi funcţia de director general”, la acest „poate” este o
problemă tehnică pentru că nu se specifică nicăieri cine îl va nominaliza şi atunci ar
fi bine de eliminat acest „poate” şi actul constitutiv să spună clar „preşedintele
consiliului de administraţie îndeplineşte şi funcţia de director general”.
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Dl. consilier Panfil Gelu Ionuţ – cu alte cuvinte, să facem dintr-o normă
permisivă o normă imperativă, în loc de „poate îndeplini” să spunem „va îndeplini”.
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – între atribuţiile consiliului de
administraţie nu se prevede acest lucru, că directorul general este numit de consiliul
de administraţie. Cât priveşte celălalt amendament „preşedintele consiliului de
administraţie va exercita conducerea directă şi nemijocită a activităţii societăţii” este
o prevedere de întărire.
Dl. consilier Olteanu Cezar – cel mai corect ar fi să trecem la atribuţiile
consiliului de administraţie şi numirea directorului general.
Dl. consilier Munteanu Vasile – eu vin cu o propunere, o formulare mai
simplă şi mai concretă, adică la alin.2, la formularea propusă de iniţiator să adăugăm
şi să sune aşa: „preşedintele consiliului de administraţie conduce nemijlocit şi direct
activitatea şi va îndeplini un mandat de 3 ani”. Consiliul de administraţie, în plenul
lui, conform art. 143 din legea nr.31 se întruneşte o dată la trei luni sau chiar o dată
pe lună nu poate să conducă treburile curente şi atunci e nevoie să precizăm
chestiunea asta.
Dl. consilier Nicolcea Gelu – asta a spus dl. consilier Bereczki Endre la
alin.4.
Dl. consilier Olteanu Cezar – deci, îmi însuşesc amendamentul domnului
consilier Bereczki ca la art.17, alin.4 să apară „preşedintele consiliului de
administraţie va conduce direct şi nemijocit activitatea societăţii”.
Dl. consilier Martin Ştefan – nominalizarea grupului nostru este dl. Şapcă
Nicu. Referitor la ceea ce a spus dl. consilier Oteanu că reprezentanţii PDL nu au
vrut să vină la negocieri, am avut o discuţie cu dânsul despre acest lucru vreme de un
ceas şi la momentul respectiv amendamentele colegului nostru Enache au intrat în
discuţie şi vom merge mai departe cu ele. Este motivul pentru care credem că în
acest moment în care modificăm actul constitutiv al societăţii ar trebui să intre şi
amendamentele propuse de dl. consilier Enache pentru că nu putem să mergem la
fiecare două săptămâni la Registrul Comerţului să modificăm iar actul constitutiv.
Este momentul să facem o modificare care să rămână pentru o perioadă mai lungă de
timp.
Dl. consilier Panfil Gelu Ionuţ – a vorbit atât de multă lume încât eu nu mai
ştiu, s-a tranşat problema nominalizării preşedintelui consiliului de aministraţie?
Cine o va face? Din punctul meu de vedere, preşedintele consiliului de aministraţie
nu poate fi numit decât de Adunarea Generală a Acţionarilor, respectiv de Consiliul
Local, nu se pot face alegeri în interiorul consiliului de administraţie, dacă mergem
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pe legea nr.31. În principiu, suntem de acord cu modificarea actului constitutiv în
sensul arătat de colegii mei, dar vom susţine şi amendamentul d-lui Enache, iar în
situaţia în care nu se însuşeşte, vom fi împotrivă.
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – la art.17, pct.5 dintre cei trei
nominalizaţi de dumneavoastră, trebuie să fie nominalizat şi preşedintele consiliului
de aministraţie, iar această nominalizare se face tot de către consiliul local potrivit
actului constitutiv.
Dl. consilier Panfil Gelu Ionuţ – dacă îmi permiteţi, primul pas este
instituirea consiliului de administraţie ca formă de administrare, după care se trece la
alegerea preşedintelui.
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Dacă este nominalizat de consiliul
local? Cine va face înscrierea la Registrul Comerţului?
Dl. consilier Panfil Gelu Ionuţ – din punctul meu de vedere, ar trebui două
puncte pe ordinea de zi, pentru că nu poţi să nominalizezi preşedintele consiliului de
aministraţie dacă nu am votat consiliul de administraţie!
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – atunci ar trebui să pice de la art.17
alineatul 5 şi să rămână modificarea actului constitituiv cu scoaterea punctului 5
alin.2. Referitor la nominalizarea pe care aţi făcut-o dumneavoastră, din câte ştiu eu,
dl. Nicu Şapcă este consilier judeţean şi mă tem că este incompatibil pentru această
funcţie.
Dl. consilier Martin Ştefan – nu este incompatibil pentru că este la nivel de
judeţ şi nu este ales local.
Dl. consilier Negoiţă Ion – să aveţi în vedere dacă cei pe care îi nominalizaţi
conduc societăţi comerciale şi au lucrări şi participă la licitaţii pe domeniul public,
aceştia nu pot face parte din consiliul de administraţie. Aveţi o asemenea situaţie
aici.
Dl. consilier Olteanu Cezar – această incompatibilitate este menţionată şi în
actul constitutiv.
Dl. consilier Martin Ştefan – asta se face pe declaraţie pe proprie răspundere,
fiecare îşi asumă, este o chestiune penală, nu ştiu de ce ne încurcăm de treaba asta!
Dl. consilier Olteanu Cezar – la sugestia domnului secretar vom completa
aici cu un nou alineat: „preşedintele consiliului de aministraţie va fi desemnat de
Adunarea Generală a Acţionarilor, de Consiliul Local” şi atunci putem să votăm.
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Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – problema este cine va conduce
societatea până la şedinţa următoare?
Dl. consilier Panfil Gelu Ionuţ – cel mai corect este, din punctul meu de
vedere, să votăm punctul 1, pentru că nu poţi să votezi preşedintele până nu ai
consiliul de administraţie şi atunci, ca să nu rămână societatea necondusă, se va mai
introduce un punct, punctul 2, şi votăm şi preşedintele consiliului de administraţie.
Ca să nu rămână până la următoarea şedinţă societatea în aer.
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – atunci să se facă nominalizarea pentru
preşedintele consiliului de aministraţie dintre cele trei nominalizări de la consiliul de
administraţie !
Dl. consilier Olteanu Cezar – pentru preşedintele consiliului de administraţie
nominalizăm pe dl. Paris Ioan.
Dl. consilier Ene Gheorghe – d-na preşedinte, vă rog să întrebaţi pe iniţiator
dacă îşi însuşeşte amendamentul d-lui Enache, ca să ştim cum votăm!
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dl. consilier Olteanu, vă
însuşiţi amendamentul d-lui consilier Enache?
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora acordă o pauză de 5 minute pentru
consultări.
După pauză:
Dl. consilier Olteanu Cezar – nu am avut timp să studiez amendamentul dlui consilier Enache, are o motivaţie care îl face interesant, dar deocamdată nu pot să
mi-l însuşesc. Am dezbătut mult cu colegii de la PSD, îmi exprim regretul şi, iată, sa văzut încă o dată, cu toate că am stat două ore şi jumătate şi am dezbătut
amendamentele, s-au mai găsit deficienţe la formulările avute şi a trebuit să mai
corectăm aici. Aşadar nu pot să-mi însuşeşsc acest amendament, rămâne să votăm
proiectul în forma iniţială.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu mai sunt alte
intervenţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: 14 voturi.
Împotrivă: 6 voturi.
Se aprobă.
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Se trece la punctul doisprezece de pe ordinea de zi:
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru achiziţionarea unor
terenuri în vederea amenajării Cimitirului Ortodox în Cartierul „6 Martie”.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
Discuţii:
Dl. consilier Ene Gheorghe – am văzut că s-a stabilit un preţ maxim de
achiziţie în valoare de 6 Euro/mp, dat fiind că 6 euro este plafonul maxim, nu este un
preţ exagerat de mare, dar se precizează aici că s-a făcut şi un raport de expertiză,
dar noi nu l-am văzut.
Dl. consilier Martin Ştefan – a fost, de raport o să mă leg eu când ajung la
cuvânt.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – dacă se poate prezenta la următoarea şedinţă
proprietarii de la care urmează să se achiziţioneze terenurile şi suprafeţele.
Dl. consilier Martin Ştefan – eu am văzut raportul de expertiză şi am să fac o
comparaţie, nu contează cine este cel care a făcut expertiza, dar este aceeaşi
persoană care a găsit terenurile pentru stadionul FC Oneşti care sunt numai betoane
la 150 Euro/mp. Ca o comparaţie pentru stabilirea preţului asupra terenurilor, a găsit
trei parcele una la Belci, una în Calea Braşovului şi una în Satul Catolic, la 10, 8 sau
7 euro, dar toate erau terenuri libere de orice sarcini cu posibilitate de racordare la
apă potabilă şi curent, cu acces, cu lăţime la stradă. A face comparaţie cu nişte
terenuri pe care le găseşti pe un site de imobiliare şi a nu pune parcela respectivă
care trebuie cumpărată cu particularităţile ei – totuşi se construieşte un cimitir şi vă
daţi seama că preţul terenului de lângă cimitir va fi mult, mult mai mic – e clară
treaba, asta înseamnă, din punctul meu de vedere, că este un pic supraevaluat. Nu
cred că preţul de 6 euro/mp este cel real în zonă în condiţiile în care acolo va fi un
cimitir. Ca să nu mai vorbim că în momentul în care s-a aprobat proiectul de
hotărâre privind achiziţia de terenuri în zonă, toate au sărit de la 2 euro la 5 euro, că
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atunci aşa a fost discuţia, este ieftin, undeva 2-3 euro/mp, iar acum s-a dus la 6
euro/mp şi s-ar putea să nu cumpăraţi cu 6 euro, asta este impresia mea.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – în zonă preţul este undeva la 10-11
euro/mp după nişte date care sunt adunate în raportul de expertiză. Dacă nu
cumpărăm cu 6 euro, atunci nu cumpărăm terenul.
Dl. consilier Martin Ştefan – o să cumpărăm terenurile din extremităţi şi o să
se întâmple ca două parcele din mijloc, care sunt ale lui X şi Y, să ni le vândă cu 15
euro/mp! Şi atunci mai facem un proiect de hotărâre în care spunem că am cumpărat
acolo de jur împrejur, dar mai sunt câte doi în mijloc care au câte 3.000 de metri
fiecare şi care vor 15 euro/mp, haideţi să aprobăm şi preţul ăla! Revin la remarca de
a fi un teren de utilitate publică, asta înseamnă să le impunem un preţ estimat de un
evaluator şi pe care să-l accepte sau să nu-l accepte. V-am spus şi motivul pentru
care nu cred că ăsta este preţul pieţei acolo!
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu mai sunt alte discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: 19 voturi.
O abţinere.
Se aprobă.

Se trece la punctul treisprezece de pe ordinea de zi:
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 15 locuinţe ANL
pentru medicii specialişti din cadrul Spitalului Municipal Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive.
Dl. dir. cons. jur. Chiriac Robert-Ionuţ – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Drăgoi Nicolae – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
Discuţii:
Dl. consilier Negoiţă Ion – apreciez în mod deosebit acest proiect de hotărâre
pentru atragerea specialiştilor în municipiul Oneşti. Este bine să avem în vedere
permanent acest lucru să să creăm şi alte condiţii favorabile ca să încurajăm aceşti
specialişti să vină în Oneşti. Prin această măsură foarte importantă sperăm să
refacem numărul de specialişti necesari ca spitalul din municipiul nostru să ajungă
din nou la prestigiul pe care l-a avut anterior. Acelaşi lucru este valabil pentru toate
instituţiile publice din Oneşti şi sunt sigur că şi în viitor consiliul local va găsi soluţii
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pentru rezolvarea acestora şi să găsească chiar şi alte criterii de a fi încurajaţi să vină
în municipiul nostru.
Dl. consilier Ciobanu Gheorghe – este foarte bine venit acest proiect de
hotărâre, era bine dacă venea cu mai mulţi ani în urmă. Vreau să reamintesc că
spaţiul dintre spital şi policlinică, acolo unde este livada, era prevăzut pentru a se
construi locuinţe de serviciu pentru medici. Acuma cred că este târziu, nu se mai
poate face aşa ceva, dar dacă s-ar putea, ar fi extraordinar de bine, în sensul că s-ar
putea asigura serviciul de urgenţă zi şi noapte, medicii care sunt de gardă şi care
asigură asistenţa medicală de urgenţă ar fi în imediata apropiere a spitalului. Trebuie
să avem în vedere situaţia actuală a salarizării medicilor şi să ţinem cont că
majoritatea medicilor rezidenţi care termină – medic rezident însemnând o pregătire
de la 5 până la 7 ani, după care poate sau nu să mai revină în spital – de cele mai
multe ori nu mai revin şi din cauza asta avem specialităţi deficitare şi punem
oamenii pe drumuri între Bacău şi Oneşti. Ştiu că legea aprobă locuinţe ANL celor
cu vârsta de până la 35 de ani şi ar trebui să facem, dacă se poate şi este legal, să nu
se ţină cont de limita de vârstă pentru medici, chiar dacă sunt locuinţe ANL. Spun
acest lucru pentru că o parte dintre rezidenţi nu vor mai veni, sunt acele burse care se
dau pentru străinătate, ei poartă corespondenţă cu medicii din spitale din Paris, din
Germania, ei nu mai revin chiar dacă au un contract. În felul acesta putem să
atragem specialişti şi mai în vârstă, de peste 35 de ani. În afară de acest aspect,
medicii specialişti se formează mai greu, sunt unii care se hotărăsc să meargă la
specializare după ce au fost medici de familie sau altceva şi poate să ajungă medic
specialist la 36-37 de ani. În al doliea rând, pentru că aceşti medici rezidenţi nu mai
vin la post, putem să recrutăm şi pot veni prin transfer medici care sunt mai în
vârstă, la 40-45 de ani în plină activitate şi cu experienţă. Ar fi bine ca în consiliu să
se hotărască acest lucru ca să nu fie apoi discuţii că nu s-au respectat priorităţile şi
punctajul în ceea ce priveşte repartiţia locuinţelor.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – trebuie să fac o completare, când am făcut
referire la medic specialist ne-am gândit la diverse calificări: urologie, chirurgie etc.,
nu medic specialist pe clase de ierarhie în cardiologie, să spunem. De exemplu,
avem nevoie de diabetolog, dacă îl găsim poate să fie şi medic primar şi medic
specialist în sensul medical sau poate să fie rezident, dacă el este specialist
diabetolog, îi dăm locuinţă. Ca să fie clară treaba, scoatem din proiect cuvântul
„specialişti” şi va rămâne numai „medici”.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – aş dori să cer direcţiei care se ocupă de ANL o
situaţie a spaţiului locativ din acele blocuri, pentru că, cel puţin de 6 ani de când sunt
eu consilier local, n-am văzut niciun raport, nicio situaţie, este o stare incertă acolo
asupra modului de ocupare. Este un semn de întrebare şi în şedinţa următoare s-ar
putea prezenta o situaţie explicită asupra a ceea ce există la ANL.
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Dl. consilier Nicolcea Gelu – această iniţiativă vine în urma solicitării celor
de la Spitalul Municipal Oneşti şi am discutat în consiliul de administraţie această
problemă. Lipsa specialiştilor din spital este acutizată de plecarea medicilor în
străinătate, dar şi de pensionarea acestora în ultimii 10-15 ani şi creează probleme
deosebite asupra actului medical cu consecinţe asupra asigurării stării de sănătate a
locuitorilor. Demersul care se concretizează prin această hotărâre va trebui continuat
şi prin alte facilităţi legate de nivelul chiriei, de asigurarea pregătirii în centre
universitare din ţară sau chiar din străinătate, astfel încât în câţiva ani să poată fi
creat un corp medical de elită la nivelul Spitalului Municipal Oneşti. Dacă spitalul
rămâne în administrarea Primăriei Oneşti, se vor putea încheia în timp şi nişte
contracte cu primăria, cu anumite clauze, astfel încât dacă unui medic rezident i se
asigură costul unor studii în străinătate sau în centre universitare, şi el, la rândul lui,
să răspundă prin rămânerea o anumită perioadă de timp în cadrul Spitalului
Municipal Oneşti.
Dl. consilier Panfil Gelu Ionuţ – aşa cum a spus şi dl. Nicolcea, această
chestiune a fost discutată în şedinaţa ordinară din luna septembrie a consiliului de
administraţie a spitalului şi vă spun că nu este nimic atât de extraordinar cum spune
toată lumea aici. Este o măsură pe care alte comunităţi au luat-o în urmă cu 10 ani şi
nu au aşteptat ca în spital să rămână 50 de posturi libere şi să ne dăm seama că nu
are cine să ne facă o injecţie. Această hotărâre s-a luat relativ uşor, pentru că au fost
vorbe şi păreri cum că nu s-ar putea aşa ceva, cum să nu se poată să alocăm 15
locuinţe de serviciu dacă ele sunt ale municipalităţii? Mă bucur că dl. primar n-a
aşteptat să se redacteze toate hotărârile consiliului de administraţie şi a luat iniţiativa
imediat ce s-a familiarizat cu această idee. Eu o să vă mai dau o tematică de gândire,
să vedem dacă găsim soluţii legale pentru ca soţii/soţiile medicilor să beneficieze de
locuri de muncă, aşa cum se întâmpla acum 20 de ani, pentru că cred că şi acesta este
un impediment pentru care medicii nu vin la Oneşti. Acum s-a făcut un prim pas,
este foarte bine şi se pare că modalitatea de guvernare a spitalului prin consiliul de
administraţie este benefică, pentru că se naşte şi un pic de concurenţă. Într-o lună de
zile au fost vreo 2-3 proiecte care au vizat spitalul, ceea ce este foare bine.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – această chestiune cu locuinţe pentru medici
este demarată de mai mult timp, nu de acum o lună, două şi la repartizarea
locuinţelor în 2002 doar patru mdici au primit locuinţă, atâţi erau la vremea
respectivă. Dacă erau cereri depuse pentru ingineri, economişti la vremea respectivă,
toamna lui 2002, ar fi primit toţi. Pe măsură ce au trecut anii au fost şi alte situaţii în
care s-au mai eliberat din locuinţele statului care ni s-au dat nouă în administrare şi
avem şi aici alţi medici care au primit case. Acum, din disponibilizările care se vor
face prin plecarea unora, vor primi medicii cu prioritate indiferent de punctajul pe
care îl au ceilalţi în aşteptare.
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Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae – la ora actuală există medici
care doresc o locuinţă ANL? Există şi premisa să vină şi alţii şi presupunând că se
eliberează apartamente, dacă în şase luni de zile nu vine altcineva, atunci
apartamentele nu rămân goale? Dar dacă vine în oraş un specialist dintr-un domeniu
oarecare şi nu este medic, dar de care oraşul chiar are nevoie, primăria va reacţiona
ca tare, pentru că dl. Negoiţă a spus o chestie foarte interesantă: specialişti, termen
generic, valabil pentru toate domeniile.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – da, există medici care doresc o locuinţă, iar
apartamentele care se eliberează râmân la dispoziţia primăriei. Deocamdată
orientarea este foarte clară către spitalul municipal unde nu pot funcţiona unele
secţii, trebui să susţinem activitatea de acolo.
Dl. consilier Martin Ştefan – din câte ştiu eu, lipsa de posturi nu se referă
numai la medici, ci se referă şi la asistenţi, care sunt tot specialişti. Putem extinde
acest proiect de hotărâre, din 15 apartamente, 2-3 să rămână şi pentru asistenţi cu
experienţă care nu vor mai trebui formaţi. De ce trebuie neapărat să fie locuinţe
ANL, pentru că mai sunt locuinţe care aparţin municipalităţii şi care sunt împărţite
pe la diverşi. Mai sunt nişte case prin Slobozia care sunt ale municipalităţii.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – nu avem alte locuinţe. Cele din Slobozia leam prins într-un proiect să facem nişte modernizări, să fie tot pentru specialişti, alea
sunt deja în proprietatea noastră. Avem la ora actuală în jur de 7 apartamente libere
la ANL, au plecat oamenii, pe acestea le-am păstrat pentru a rezolva chestiunea asta.
Cei care urmează pe lista de aşteptări nu vor mai primi până nu rezolvăm problema
cu medicii.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu mai sunt alte discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: unanimitate de voturi.
Se aprobă.

Se trece la punctul paisprezece de pe ordinea de zi:
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentanţilor Consiliului Local
Oneşti în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul
Oneşti pentru anul şcolar 2010-2011.
Iniţiator: Constantin Florian – viceprimar
Dl. viceprimar Constantin Florian – prezintă expunerea de motive.
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Dl. dir. cons. jur. Chiriac Robert-Ionuţ – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Drăgoi Nicolae – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
Discuţii:
Dl. viceprimar Constantin Florian – dă citire nominalizărilor făcute pentru
reprezentanţii Consiliului Local Oneşti în consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ din municipiul Oneşti pentru anul şcolar 2010-2011.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu mai sunt alte
intervenţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: unanimitate de voturi.
Se aprobă.

Se trece la punctul cincisprezece de pe ordinea de zi:
15. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Fondului local de întrajutorare în
vederea derulării proiectului “Din suflet pentru aproapele tău”.
Iniţiator: Nicolcea Gelu – consilier local
Dl. consilier Nicolcea Gelu – prezintă expunerea de motive.
Dl. dir. cons. jur. Chiriac Robert-Ionuţ – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Drăgoi Nicolae – prezintă avizul Comisiei de specialitate.

Discuţii:
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – apreciez în mod deosebit acest proiect
iniţiat de dl. consilier Nicolcea şi cred eu că este binevenit acest gest uman pentru
oamenii în suferinţă, sunt multe persoane care au nevoie de ajutorul unor oameni
aleşi în momentele acestea de criză. De aceea, sper ca fiecare dintre noi, cei prezenţi
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aici, să ducem acest mesaj mai departe, ca iniţiativa d-lui Nicolcea să prindă contur
în municipiul nostru. Vă mulţumesc, domnule Nicolcea!
Dl. consilier Martin Ştefan – vreau să fac şi eu o propunere, cred că primii
care ar trebui să cotizeze ar trebui să fim noi şi din viitoarea indemnizaţie de
consilier să lase fiecare la acest fond cât crede de cuviinţă şi cât îl lasă inima.
Dl. consilier Nicolcea Gelu – am vorbit cu d-nul director Găbureanu să
urgentăm deschiderea unui cont şi primii care vom dona vom fi noi, consilierii locali
Dl. consilier Olteanu Cezar – vreau să-l felicit pe d-nul Nicolcea pentru
iniţiativa sa, mai ales că sunt încă sub imperiul unui eveniment care a avut loc de
curând, s-a finalizat astă-noapte recuperarea minerior chilieni care au stat 69 de zile
sub pământ. A fost un gest care m-a emoţionat până la lacrimi pentru că a dovedit
solidaritatea extraordinară a acestui popor, am văzut un preşedinte de ţară care îi
întâmpina pe cei care veneau din adâncuri şi o făcea într-un mod foarte natural şi
trăind plenar emoţia, am văzut un discurs al unui preşedinte care marca evenimentul
de mult echilibru şi cu mult bun simţ şi atunci mi-am dat seama că această trăire
umană, solidaritatea, este foarte importantă şi poate genera energii uriaşe. Fac apel la
toţi cei care au ştiinţă despre acest fond să-l prezinte şi altora pentru că în felul
acesta vom depăşi momentele grele, fiind solidari, fiind aproape unul de altul.
Dl. consilier Munteanu Vasile – sunt întru totul de acord cu acest proiect,
însă nu sunt de acord cu propunerea care s-a făcut aici ca să fie obligat cineva să dea
o anumită sumă de bani, fiecare donează aşa cum îi dictează conştiinţa. Drepturile
salariale sunt drepturi patrimoniale şi nu putem hotărî noi aici asupra lor.
Dl. consilier Ene Gheorghe – a fost o sugestie, ca sa nu trăim numai din
vorbe, să avem şi fapte!
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – fiecare donează în contul
respectiv cât crede de cuviinţă şi dacă poate, nu s-a făcut nicio propunere şi nu va fi
votată o asemenea propunere!
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – dacă nu mai sunt alte discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Pentru: unanimitate de voturi.
Se aprobă.
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – înainte de a trece la diverse vă reţin
atenţia cu două probleme. Aţi avut depuse pe grupuri politice două memorii, către
Guvernul României şi către Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu privire la
sumele restante pe care le datorează către bugetul local SC Termon CT SA şi care o
să treacă pe la fiecare dintre dumneavoastră pentru a fi semnate. De asemenea, vă
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informez că fiecare dintre dumneavoastră a primit câte un formular din declaraţia de
avere şi declaraţia de interese şi vă reamintesc că potrivit legii nr.176 acestea trebuie
depuse până pe 5 noiembrie 2010 după care urmează să fie trimise la Agenţia
Naţională de Integritate. V-aş ruga să vă conformaţi acestui termen, noi suntem
obligaţi prin lege să le trimitem la Agenţie. Se completează cu referire la anul
financiar 2009.
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – dl. Medianu este aici pentru a prezenta
raportul Comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de funcţionare a reţelei
de apă şi canalizare din municipiul Oneşti. Raportul se va depune la căsuţe la fiecare
dintre dumneavoastră pentru a se lua la cunoştinţă.
Dl. ing. Medianu Laurenţiu – dă citire raportului Comisiei speciale de
analiză şi verificare a modului de funcţionare a reţelei de apă şi canalizare din
municipiul Oneşti.

Diverse:
Dl. consilier Martin Ştefan – ceea ce vreau să vă aduc în atenţie se referă la
circulaţia mijloacelor de transport în oraş şi fac această observaţie deoarece zic eu că
mă pricep în domeniu şi că există unele probleme. Prima dintre ele ar fi amplasarea
celor două sensuri giratorii, cel de la G-uri, care are o utilitat de ncontestat, singura
problemă este că acolo s-au montat semafoare şi ele nu mai au utilitate, iar cel de-al
doilea care este montat la intersecţia dintre b-dul Belvedere şi strada Libertăţii, pe
variantă, are două mari probleme pe care vi le expun. În primul rând, nu este
poziţionat corect pentru că acolo se face trecerea de la o stradă cu două benzi pe sens
la una cu o singură bandă pe sens şi ar trebui făcut iniţial un marcaj de reducere a
benzilor şi, în al doilea rînd, nu există utilitatea acestuia, având în vedere că str.
Libertăţii este o centură a municipiului şi pe acolo circulă traficul greu. Vreau să
atrag atenţia asupra eventualelor accidente care s-ar putea produce la trecerea unui
camion de mare tonaj de pe direcţia Adjud – Braşov. Acolo ar trebui lăsate lucrurile
aşa cum au fost înainte pentru că este trafic greu şi vizibilitate este destulă. Cea de-a
doua problemă este referitoare la semaforizarea din municipiu care în unele zone
este necesară, în altele nu este necesară, în zone în care ar trebui să fie nu sunt puse
semafoare şi mă refer la acele semafoare cu verde intermitent pe dreapta. Sunt două
zone în care nu sunt necesare aceste semafoare şi totuşi ele sunt montate: strada
Poştei intersecţia cu b-dul Oituz şi str. Dr. Victor Babeş intersecţia cu Redului unde
există circulaţie pe o singură bandă pe sens. A monta un verde intermitent la dreapta,
în ipoteza în care prima maşină care opreşte la semafor vrea să facă stânga sau
înainte, înseamnă ca cel din spate să depăşească pe partea stângă şi să facă la
dreapta, ceea ce înseamnă ridicare de permis pentru depăşirea unei coloane de
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maşini aflate la semafor. O altă zonă unde este în regulă este intersecţia str.
Tineretului cu b-dul Republicii unde există două benzi de circulaţie pe sens şi acolo
se poate face selectarea. O altă zonă care este periculoasă este intersecţia b-dul
Republicii cu str. Radu Rosetti, unde eu personal, prin serviciul pe care îl deţin, am
avut trei incidente cu maşini care ies din parcare şi deşi se asigură la ieşirea din
parcare la stânga, când au ieşit tocmai a venit unul pe care n-au avut cum să-l vadă.
Acolo trebui limitată parcarea pe o distanţă de 10 – 15 metri ca să poată să fie
vizibilitate. Mai este o zonă unde ar fi necesar, dar unde nu există, la ieşirea de la
Kaufland unde există o separaţie a benzilor şi dacă s-ar pune un verde intermitent sar reduce coada la intersecţie pentru cei care fac la dreapta. O altă problemă
referitoare la circulaţie, consider că pe unele străzi care sunt aglomerate cu maşini
parcate pe partea dreaptă să se impună o restricţie de circulaţie pe un singur sens şi
ar fi str. Pinului, str. Buciumului, care au maşini parcate pe marginea drumului, ori
le punem interzis pentru parcare, ori le facem cu circulaţie pe un singur sens.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – am luat la cunoştinţă despre problemele
ridicate de dumneavoastră, unele le ştiam şi noi. Cele două sensuri giratorii sunt
binevenite, nu numai cel de la G-uri, ci şi cel din Belvedere pentru că limitează
vitează de circulaţie care este astăzi pe str.Libertăţii. Se fac adevărate raliuri în zona
respectivă şi trebuie să protejăm zona, pentru că acolo este un Plus, este un Penny,
este o spălătorie de maşini, sunt mai multe lucruri în zonă. În afara de aceste două
sensuri giratorii vom veni şi cu două cocoaşe pe segmentul dinspre Braşov în jos.
Este un studiu de circulaţie făcut de specialiştii în drumuri şi le-au plasat exact cum
se cere. O să venim cu presemnalizarea corespunzătoare pentru sensul giratoriu. În
curbă nu se intră cu viteză mare, la 50 km/oră, oricare ar merge şi din sus şi din jos,
se îmcadrează în intersecţie şi reduce viteza la 30 sau chiar 20 km/oră. Mai dificil va
fi în perioada de iarnă când cei de la gospodărirea publică vor trebui să facă o
deszăpezire mai corectă şi să nu fie gheaţă. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi la sensul
giratoriu de la Moldova, cînd se vine dinspre pod şi se merge pe b-dul Republicii în
sus, pare la fel, foarte strâns şi sensul giratoriu este pus pe jumătatea axului care vine
dinspre hotel, este aceeaşi senzaţie, ai impresia că te duci în el. Trebuie să stopăm
viteza excesivă în oraş.
Dl. consilier Panfil Gelu Ionuţ – motivarea d-lui primar este petinentă, dar
din punctul meu de vedere este un pic lipsită de simţ practic şi am să-i propun d-lui
primar următorul exerciţiu: într-o zi din săptămână să treacă de 10 ori dinspre
Belvedere şi să intre pe variantă spre PennyMarket şi vă garantez că de cel puţin 4
ori veţi fi apostrofat de către cei care vin dinspre centură şi de cel puţin două ori
înjurat că nu aţi dat prioritate. Eu am păţit-o personal, situaţii în care tiristul mai că
se dădea jos cu ranga la mine! Am înţeles că s-au întâmplat destule accidente acolo.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – am în faţă o sesizare din partea asociaţiei de
proprietari Emil Rebreanu nr.7 pe care au depus-o în 22.04.2010 şi prin care doreau
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sprijinul administraţiei locale în rezolvarea unei probleme de la ei din bloc. La
ultimul etaj, un locatar a construit un acoperiş nu ştiu dacă cu sau fără avizul
administraţiei locale. Problema majoră a locatarilor este că a construit un burlan la
jumătatea distanţei între cele blocuri, iar când plouă toată apa se împrăştie pe toţi
pereţii. Locatarii au spus că pun ei bani să construiască un burlan de sus până jos,
dar problema n-a fost rezolvată nici până acum, ei dorind să-şi facă izolaţie termică
pe pereţii respectivi, dar plouând mereu şi în cantitate concentrată pe acei pereţi
lucrarea ar fi ineficientă. În cazul în care nu se găseşte o rezolvare din partea
administraţiei locale,vor face o sesizare la direcţia de reclamaţii în construcţii.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – ca să pună un burlan de sus, de la etajul 9,
până jos este problema asociaţiei de locatari, acolo toţi sunt proprietari, au un
consiliu de administraţie în care hotărăsc ce trebuie să facă.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – problema a fost dezbătută aici la primărie, dar
s-a oprit procesul respectiv. Asta s-a întâmplat acum 4-5 luni.
Dl. consilier Panfil Gelu Ionuţ – dacă îmi permiteţi, aş putea să-i dau un sfat
pertinent d-lui Zarzu. Este adevărat, primăria nu poate interveni pentru că acolo este
o coproprietate, eventual doar ca să dea jos acoperişul care s-a făcut fără autorizaţie.
Soluţia corectă este următoarea: proprietarii interesaţi îl notifică pe proprietarul
dezinteresat să le prmită să facă lucrarea, iar în situaţia unui refuz se face acţiune în
instanţă pe obligaţia de a face. Altă soluţie nu există, primăria nu poate intra pe
tarlaua oamenilor.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – am înţeles că s-a dat o hotărâre de Guvern prin
care locuinţele ANL pot fi vândute la preţul de 407 euro/mp. Există norme de
aplicare a acestei hotărâri, oamenii care locuiesc acum în aceste ANL-uri la Oneşti
ar putea să cumpere aceste locuinţe la acest preţ? Oamenii ştiu că există acest preţ?
Chiar astăzi m-am întâlnit cu două persoane care ar dori să cumpere şi care m-au
întrebat dacă acest preţ există pentru că la 50 de mp ar fi undeva în jur de 900 de
milioane maxim.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – deocamdată este o cerere foarte sumar
făcută din totalul de 200 de locuinţe, iar în România la peste 130.000 de ANL-uri
făcute sunt doar 98 de solicitări. La noi a fost depusă o singură cere din 200.
Oamenii ştiu despre acest preţ, le-am făcut afişe, le-am dat broşuri de la Ministerul
Dezvotării Regionale. Oamenii aşteaptă să treacă criza şi abia după aia vor fi mai
hotărâţi.
Dl. consilier Panfil Gelu Ionuţ – mai este o problemă, norma este permisivă,
spune că „se pot vinde”, nu că „se vor vinde”.
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Dl. consilier Zarzu Ciprian – mai am trei probleme. Prima este legată de
căldura de la şcoala nr.10, e o problemă acolo şi cu CET-ul din zonă şi cu centrala
termică proprie. Am înţeles că sunt lucrări, dar copiii stau în frig.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – se pare că lucrurile au primit o nouă
întorsătură, acolo s-a făcut un transfer de centrală termică a şcolii pe centrala termică
a Termonului, iar la momentul în care noi vorbim cei de acolo deja au căldură de la
centrala proprie pentru că cea de la Termon n-a pornit. Cu această ocazie îi dau un
răspuns d-lui consilier Martin care spunea să dăm la Termon şcolile, spitalul ca să
asigurăm eficienţă Termonului, iată că din momentul în care Termonul din luna mai
nu mai dă apă caldă şi căldură, se adevereşte ce spuneam eu, a venit ca o confirmare.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – parcarea din faţă de pe str. Libertăţii nr.13 este
mai îngustă decât cea de pe Libertăţii nr.11 şi pentru siguranţa celor care ies din
parcare aş veni cu o propunere ca pe jumătate din banda întâi să se vină cu un marcaj
de ocolire a acelei zone.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – încă n-am început lucrările pentru parcare,
dar avem deja un studiu făcut pentru a rezolva problema şi acolo, pentru care vom
sacrifica jumătate din bandă, intrăm cu maşinile până în bloc.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – aş propune înfiinţarea în cadrul muzeului,
având în vedere că activitatea în cadrul acestuia este destul de redusă, a Casei
Sportului Oneştean în care cele două cluburi din municipiu să desfăşoare activităţi.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – nu se poate, este totuşi un muzeu de istorie,
avem exponate de mare valoare, toate sunt pe etape, preistoric, paleolitic, neolitic,
este organizat pe structuri. Eu am o altă propunere, la cinematograful Capitol putem
face muzeul diplomelor şi medaliilor primite de sportul oneştean.
D-na preşedinte de şedinţă Voinea Teodora – nemaifiind discuţii, declar
închise lucrările şedinţei de astăzi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Voinea Teodora

SECRETARUL
MUNICIPIULUI ONEŞTI,
Cons.jur. Daniel Spânu
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