ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 31 august 2010 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Oneşti, la care au participat un număr de 20 consilieri, absentând dl.
consilier Olteanu Cezar.
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că prin
participarea unui număr de 20 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 Tofan Ion.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută.
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dă cuvântul domnului secretar cons.jur.
Spânu Daniel pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 12 iulie
2010 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 27 iulie 2010.
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion – întreabă dacă sunt observaţii la
procesele-verbale.
Dl. consilier Martin Ştefan – deoarece procesul-verbal al şedinţei extraordinare
este o formă prescurtată propun să se refacă şi să fie aprobat în şedinţa următoare.
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion – supun la vot procesul-verbal din data de
12 iulie 2010:
Pentru: 20 voturi
D-l preşedinte de şedinţă Martin Ştefan – înainte de a da citire ordinei de zi,
vreau să vă anunţ că pe ordinea de zi a mai fost introdus un proiect de hotărâre iniţiat de
dl. consilier Panfil Gelu Ionuţ. Dau citire ordinei de zi a şedinţei şi supun spre aprobare:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului
Oneşti pe anul 2010.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
„Extindere cimitir cartier Borzeşti – municipiul Oneşti”.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului Sistem de Management
Integrat al Deseurilor în judetul Bacau şi a Listei de investitii prioritare pentru sectorul
deseuri la nivelul judeţului Bacău.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării izlazului municipal aflat în
administrarea municipiului Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor terenuri din
proprietatea municipiului Oneşti în proprietatea unor unităţi de cult.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei suprafeţe de teren
pentru amenajarea unui cimitir ortodox în Cartierul „6 Martie” din municipiul Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei speciale de analiză şi verificare a
modului de funcţionare a reţelei de apă şi canalizare din municipiul Oneşti.
Iniţiator: consilier Gelu Ionuţ Panfil
Pentru: 20 voturi
Se aprobă.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:
1. 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
D-na ec. Ghiba Doina – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. consilier Zarzu Ciprian – s-au aplicat aceste reduceri pentru cei 25% ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – da. S-a încheiat şi operaţiunea legată de SC
Domeniul public şi privat, ei au sediul în republicii, nr.43. Trist este că TVA va pleca la
stat.
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D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion - supun spre aprobare proiectul de hotărâre:
Pentru: 20 voturi
Se aprobă.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul
„Extindere cimitir cartier Borzeşti – municipiul Oneşti”.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
D-an ing. Măgureanu Mihaela– prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. consilier Nicolcea Gelu – acolo este un monument istoric şi nu văd de ce este
necesar ca acest cimitir să fie înconjurat de un zid format din beton şi cărămidă când s-ar
putea face un soclu din beton şi un gard rustic din lemn cu o poartă tot rustică din lemn
specifică zonei; de asemeni, capela să fie făcută din lemn cu fundaţie din beton, pentru
că e vorba doar de 60 mp, decât să ne apucăm să facem cu zidărie şi să îngopăm 6, 7 mld
lei. Cu 30, 40 mii euro putem face capela iar gardul tot cam cu atât şi ne-ar ajunge la
jumătate din investiţie şi plus aspectul de acolo ! Noi nu facem zidărie de beton la
biserica din Borzeşti şi facem ditamai zidul în câmp acolo. Morţii au intimitate şi dacă
este gard din lemn. Eu sunt pentru această investiţie dar părea mea este că trebuie făcut
ceva mai modest din lemn care să fie şi specific zonei.
Dl. consilier Martin Ştefan - aş fi avut nevoie de nişte lămuriri. Până acum am
înţeles că era o biserică mică acolo...
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – permiteţi s-o localizez. Aici am un plan. Urcăm
pe lângă biserica din Borzeşti către str. Ştefan cel Mare şi aici este un gol colorat cu
verde şi acolo este locul unde vrem să facem cimitirul. Este o aprobare pentru cimitir dar
vrem să facem o extindere mai mare la 6700 mp plus capela. Lângă biserica din Borzeşti
totul este ocupat, nu mai este loc.
Dl. consilier Martin Ştefan – da acuma ştiu. Nu ştiam exact unde este locul.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - de la biserica din Borzeşti sunt 200 de m până
la acel loc.
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Dl. consilier Şova Mihai – cine este proiectantul şi cum s-a ajuns la această sumă
?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - proiectantul este Radnic Proiect.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea – întrebarea este dacă nu apare conflictul
de interese pentru că şefa de la Urbansim este soţia lui Radu.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – nu are nicio treabă, ea este la urbanism nu la
investiţii. Ce vreau să vă spun şi ce spunea şi dl. Nicolcea, întradevăr legat de costuri,
noi am făcut o discuţie ulterior şedinţei de consiliu ca partea de jos din marginea şoselei
să fie similară celei de la cimitirul Sf.Nicolae şi apoi partea de sus să fie din plasă cu
soclu de beton. Zona din stradă să fie mai protejată. Şi aşa reducem dintr-o dată la
jumătate costurile.
Dl. consilier Panfil Gelu – când ar trebui să fie gata ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – imediat. La ora actuală în cimitirul Red nu mai
este loc. Cimitirul care îl vom face la Borzeşti ar putea rezolva problema pentru o
perioadă de 2, 3 ani de zile.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea - întrebarea mea este următoarea: atunci
când faci investiţii faci şi socoteli. De exemplu eu dacă aş face un cimitrir m-aş gândi la
viteza de ocupare a cimitirului. Întrebarea mea este legată de evoluţia în timp a oraşului
pentru că extensia oraşului este înspre periferie. Întrebarea este dacă acest cimitir are
posibilitarea unei extensii în viitor pentru a nu mai ocupa un teren în altă parte cu atât
mai mult cu cât acuma nu ai voie să ţii mortul la bloc şi nici cortegiul funerar nu mai
este ca altă dată.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - pot să vă spun că sunt în jur de 350 - 400 de
decese pe an. Cimitirul acesta va asigura pentru o perioadă de 2-3 ani de zile. Dar azi ne
confruntămn cu o situaţie de excepţie şi anume că nu mai avem unde face înhumări.
Urmează ca în baza unei Hotărâri de Guvern care urmează să fie dată în octombrie cel
târziu să putem pregăti cimitirul central al oraşului care va fi pe suprafaţă de 5, 6 ha.
Urmează ca acel cimitir să acopere pentru mulţi ani de acum încolo. El va fi dincolo de
calea ferată între IUC şi Lanul Gării. Noi am făcu toată documentaţia este aprobată de
Consiliul Judeţean şi Prefectură şi acum este pe masă la Guvern. Deci acolo va fi
cimitirul central al oraşului; aici este o situaţie de excepţie pentru că azi nu mai avem
cum să rezolvăm problema. E bună varianta pentru cetăţenii din zonă şi pentru cetăţenii
care nu au loc până se va face cimitirul central.
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion – nemaifiind discuţii supun spre aprobare
proiectul de hotărâre:
Pentru: 19 voturi
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Abţineri: 1 vot
Se aprobă.
Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului Sistem de Management
Integrat al Deseurilor în judetul Bacau şi a Listei de investitii prioritare pentru sectorul
deseuri la nivelul judeţului Bacău.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
Dl. ing. Ciobanu Cezar – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion - nefiind discuţii supun spre aprobare
proiectul de hotărâre:
Pentru: 20 voturi
Se aprobă.
Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării izlazului municipal aflat în
administrarea municipiului Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
Dl. cons.jur. Spânu Daniel – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea – Primăria Oneşti foloseşte servicile
agenţiei APIA pentru că sunt o grămadă de bani care se pot lua ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – noi avem dicuţii cu cei de la APIA doar în
măsura în care cetăţenii din municipiu vor să facă investiţii în domeniul agriculturii.
Noi ca autoritate administrativă locală nu avem astfel de relaţii.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea - se pot lua bani şi pentru întreţinere.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - este bună recomandarea făcută de dv. şi trebuie
reţinută.
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion - supun spre aprobare proiectul de hotărâre:
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Pentru: 20 voturi
Se aprobă.
Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor terenuri din
proprietatea municipiului Oneşti în proprietatea unor unităţi de cult.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
Dl. director Chiriac Robert Ionuţ – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – am supus acest proiect de hotărâre dv. întrucât
Părintele Păuleţ, decanul Bisericii romano-catolice se mută de la Oneşti la Suceava.
Acesta a solicitat ca în perioada mandatului d-lui să fie rezolvată această chestiune care
este pe tapet cam de mult timp. La Bisercia ortodoxă documentaţia este în curs de a o
finaliza şi probabil la o viitoare şedinţă o vom propune spre aprobare dv.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea – celelalte biserici ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – deocamdată depunerile sunt pentru Biserica
Romano Catolică şi Biserica Ortodoxă.
Dl. consilier Panfil Gelu - ce anume presupune documentaţia în ceea ce priveşte
Catedrala Ortodoxă ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - trebuie făcut cadastru la terenul respectiv.
Dl. consilier Nicolcea Gelu –art.1 din Legea 231 se referă la imobil nu spune de
teren.
Dl. consilier Munteanu Vasile – terenul este tot imobil.
Dl. consilier Nicolcea Gelu - de ce nu s-a dat acest teren în folosinţă gratuită şi
este necesar să se dea în proprietate ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - Catedrala care este acolo va fi proprietatea
Bisericii romano-catolice şi trebuie să fie şi terenul.
Dl. consilier Nicolcea Gelu - şi la Biserica ortodoxă cât teren este acolo ?
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Dl. primar ing. Emil Lemnaru - nu ştim exact deocamdată. Acolo urmează să
se construiască şi Casa parohială pe terenul viran care este între catedrală şi str.Mercur.
Dl. consilier Nicolcea Gelu – într-un oraş preponderent ortodox Catedrala
catolică ia 12 mii de mp iar Catedrala ortodoxă ia 6 mii de mp. În 1992 s-a dat teren la
penticostali drept în buricul târgului să-şi facă biserică. La catolici după ce că aveau o
bisercă în Satul catolic li se dă 12 mii de mp iar pentru populaţia ortodoxă care este 99%
din populaţia oraşului beneficiază doar de 6 mii de mp.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - ce pot să spun eu, în zona Catedralei catolice sa construit şi Seminarul catolic care pregăteşte copiii din oraşul nostru şi din
împrejurimile oraşului. Asta este rugămintea care au făcut-o dânşii să urgentăm şi vă rog
şi eu pe dv. ca să rezolvăm această problemă.
Dl. consilier Nicolcea Gelu - dl. primar noi le dăm 12 mii de mp în proprietate şi
noi la rândul nostru cumpărăm 5 mii de mp.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – dar nu putem să facem altfel, este o lege care
prevede să ajutăm. De-a lungul anilor autoritatea locală a dat terenuri pentru a construi
lăcaşuri de cult.
Dl. consilier Nicolcea Gelu - Bisericii ortodoxe-române în locurile unde este
minoritară i se fac asemenea atribuiri ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - oriunde în România se fac aceste lucruri gratis.
Dl. consilier Nicolcea Gelu - aici e vorba de comunitatea oneşteană unde 99%
este ortodoxă. Deci pe de o parte dau această suprafaţă în proprietate fără plată şi în
acelaşi timp din banii contribuabililor trebuie să cumpăr 5 mii de mp pentru cimitir. Aici
este problema.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru autoritaea administrativ-teritorială a
municipiului - Consiliul local şi Primăria reprezintă toţi locuitorii din comunitate. Faptul
că ei au confesiuni diferite este cu totul altceva. Pentru noi toţi sunt egali. Nu pot avea ei
că sunt catolici altă primărie. Ei sunt o entitate religioasă sub autoritatea locală cu drept
de vot care îşi plătesc impozitele.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea - să nu se înţeleagă cumva că noi nu
respectăm această comunitate. Este vorba de echidistanţă şi de proporţionalitate.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – de-a lungul anilor, în 1990 s-au dat terenuri
pentru cele două lăcaşuri de cult. În 1990, deci acum 20 de ani ! Noi punem în discuţie o
situaţie de acum 20 de ani !
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Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea – haide-ţi să recunoaştem că puterea
catolică, Vaticanul este o super putere mondială şi financiară la fel.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - vreau să vă spun şi eu ceva. Aceste două
biserici sunt ca şi plămânii unui om. Plămânul stâng şi drept. Amândoi plămânii trăiesc
printr-o singură gândire. Trebuie să avem grijă de amânoi indiferent că-i stâng sau drept.
Deci trebuie să avem grijă de toţi cetăţenii municipiului
Dl. consilier Martin Ştefan – referitor la ce a a zis dl. consilier Nicolcea că-i
ajutăm pe unii şi pe alţii nu, în această Catedrală ortodoxă sunt băgaţi cel puţin 200 mld.
lei din banii Consiliului local, în vreme ce dincolo nu prea s-au dus bani, ca să fim
echidistanţi ! Şi atunci observăm că acei 12 mii de mp pe care-i dăm, unde se ridică un
lăcaş de cult şi un liceu care nu le-a făcut altcineva decât o comunitate îşi găseşte
echidistanţa..
Dl. consilier Nicolcea Gelu – nu, nu dar dl. Panfil a pus întrebarea foarte bine
pentru că terenul sub un liceu are un anumit regim iar sub un obiect de cult are alt regim.
Dl. consilier Martin Ştefan - ajungem la altă discuţie. Discuţia principală era
alta.
Dl. consilier Panfil Gelu - dacă erau trecute toate în aceeaşi hotărâre nu mai era
nicio discuţie.
Dl. consilier Ene Gheorghe – eu cred că s-ar fi putut găsi şi o altă rezolvare a
acestei probleme. Categoric că sunt pentru transmiterea proprietăţii celor care au astfel
de terenuri în domeniul privat al municipiului Oneşti, le au în folosinţă, în concesiune,
pentru că mai mult îi încurcăm pe acei oameni. În acelaşi timp aşa cum au arătat şi
colegii mei noi ne lovim de o situaţie reală - lipsa locurilor de înmormântare. Eu am fost
rugat de rudele unui decedat să găsească nişte locuri în cimitirul din parc şi n-am făcut
decât să negociez de la 10 mii de lei la 8 mii de lei. Este o lipsă acută de locuri de vici !
Noi avem două probleme. Noi trebuie să dăm aceste terenuri pentru că acolo s-a
construit dar în acelaşi timp avem nevoie şi de un loc pentru cimitir. Avem următorul
proiect prin care noi suntem obligaţi să cumpărăm o suprafaţă de teren. Cred că s-ar fi
putut discuta cu reprezentanţii celor două parohii să dăm aşa cum spune legea fără plată
în proprietate o suprafaţă de 10 mii mp iar 5 mii de mp să-i dăm la schimb, în sensul ca
cele două parohii să găsească 5 mii de mp în Satul catolic să-l cumpere şi să-l dăm la
schimb. Pentru că legea nu obligă să dăm în proprietate fără plată, noi putem şi vinde,
putem face şi schimb de terenuri; nu suntem obligaţi să dăm fără plată. Dacă s-ar fi
discutat şi s-ar fi ajuns la această modalitate nu ar mai fi fost niciun fel de discuţii.
Dl. secretar Spânu Daniel – trebuie precizat că actele prin care au fost date în
folosinţă gratuită cele două terenuri sunt pe durată nedeterminată pe perioada folosirii
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construcţiilor. Oricum la ora actuală Consiliul local nu mai poate interveni asupra
terenurilor decât cu acordul parohiei respective.
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion - supun spre aprobare proiectul de hotărâre:
Dl. consilier Florian Constantin – propun să luăm o pauză.
D-na consilier Voinea Teodora – Dl. consilier Panfil mai dorea să facă o
propunere, nu suntem împotriva proiectului !
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion – cine este de acord pentru pauză ?
Pentru: 20 voturi.
După pauză:
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion - supun spre aprobare proiectul de hotărâre:
Pentru: 19 voturi
Abţineri: 1 vot
Se aprobă.
Se trece la punctul şase de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei suprafeţe de teren
pentru amenajarea unui cimitir ortodox în Cartierul „6 Martie” din municipiul Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
Dl. director Chiriac Robert Ionuţ – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Dl. consilier Enache Nicolae – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – oamenii din vechea vatră a Oneştiului au fost
strămutaţi şi duşi în Satul catolic respectiv Buhoci. Biserica satului a ajuns să fie folosită
atât de vechii oneşteni cât şi de cei care au venit şi au ajuns să fie 55 mii de locuitori.
De asemeni şi cimitirul care l-au avut dânşii la biserică cu extinderile ulterioare a fost
ocupat de cei care au venit în Oneşti. Practic suprafeţele bisericii proprietate au fost
preluate de cei care sunt astăzi oneşteni. În acest sens ne-am gândit să rezolvăm această
nedreptate. Având în vedere că avem şi biserica din zonă care va fi finalizată cât de
curând ne-am gândit să facem lângă cimitirul catolic un cimitir ortodox la care pot fi
înmormântaţi toţi cetăţenii din oraşul nostru dar cu preponderenţă cei care sunt din zona
respectivă. Acesta este motivul pentru care am făcut acest lucru şi solicit aprobarea dv.
de a face şi o măsură reparatorie dar şi de a rezolva o problemă ridicată de zeci de ani de
cetăţenii care au rămas un pic pe dinafară.
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D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion - poate unii nu ştiu unde este amplasat.
Este lângă cimitirul catolic, sau dacă nu de la „6 Martie” la Lunca Zidului.
Dl. secretar Spânu Daniel – vreau să fac o completare, aşa cum s-a spus şi în
expunerea de motive este vorba de 6 mii de mp nu de 5 mii de mp. Măsurătorile
ulterioare au arătat că este mai mult teren.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – s-a estimat o valoare a acestui teren ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – urmează după discuţia de azi din Consiliul
local, se ştie care sunt vecinii acolo, cine sunt proprietari să prezentăm Consiliului local
oferta lor ca dv. să hotărâţi „da” sau „ba”.
Dl. consilier Zarzu Ciprian - dar o valoare de piaţă ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - nu ştim. Dar în zona respectivă nu s-a construit
nimic până acum.
Dl. consilier Panfil Gelu – terenul este intravilan sau extravilan ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – este intravilan. Cert este că este şi capela
romano-catolică acolo şi ea va putea fi folosită la comun.
Dl. consilier Martin Ştefan – din ceea ce am înţeles eu la şedinţa ordinară de
astăzi în scurt timp vom avea în municipiul Oneşti patru cimitire ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – mai multe.
Dl. consilier Martin Ştefan - avem unul la Biserica Sf. Nicolae, mai avem unul
la Red, unul la Borzeşti...
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – atât va fi unul nou, pentru că celelalte sunt
extinderi.
Dl. consilier Martin Ştefan - eu cred că în scurt timp vom ajunge să fim un fel
de „Agapia”. Cred că ar trebui să facem ceva şi pentru ăştia vii . Din punctul meu de
vedere achiziţionarea unui teren în „6 Martie” cred că este o problemă destul de dificilă
mai ales în vremuri de criză şi cred că din punct de vedere logic şi normal ar trebui
căutată o soluţie pentru extinderea cimitirului la Red mai ales că lângă cimitir este teren
viran care este proprietatea cuiva şi printr-o Hotărâre de Consiliu am putea considera că
acel teren este de interes public şi ar putea fi expropriat.
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Dl. primar ing. Emil Lemnaru - exproprierea costă bani. Nu mai bine nu
supărăm pe nimeni şi achiziţionăm un teren.
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion - vechii oneşteni îşi cer şi ei drepturile că
au avut teren la Biserica Sf.Nicolae.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - facem o reparaţie.
Dl. consilier Martin Ştefan – am cautat o soluţie ieftină, rapidă şi bună. Acolo la
Red există capelă, trebuiesc amenajate doar nişte alei şi făcut gardul.
Dl. secretar Spânu Daniel - referitor la expropriere avem experienţa cu
Damaschin. O expropriere durează în jur de 2, 3 ani în cazul cel mai fericit şi se face
doar pentru drumuri.
Dl. consilier Panfil Gelu - înseamnă că ar trebui să ne apucăm de treabă. Exact 2,
3 ani durează.
Dl. consilier Martin Ştefan - deja am rezolvat o problemă pentru 2, 3 ani de zile.
Problema am rezolvat-o acum jumătate de oră.
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion – da, dar îl duci pe cel care stă în „6
Martie” îl duci la Borzeşti.
Dl. consilier Martin Ştefan - nu vreau să fiu cinic, dar la momentul acela chiar
cred că nu mai contează.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - consider că am face o mare nedreptate. O dată
pentru oamenii care au avut cimitirul lor şi au rămas fără el şi venim acum şi facem o
expropriere a unuia care este proprietar în loc să rezolvăm o chestiune amiabilă şi
corectă. Acel cimitir de la Red la ora actuală este ca şi închis. Cimitirul central al
Oneştiului urmează cum v-am spus dv., să prindem cele 5 ha de teren de la Guvern care
va fi Cimitirul central al oraşului făcut dincolo de calea ferată, la gară. Dincolo lângă
cimitirul Red este proprietatea părinteleui Ursu iar dânsul face ce crede, este proprietar.
Ce vă propun eu astăzi dv. este a repara o nedreptate făcută cu ani de zile în urmă unor
cetăţeni cărora li s-a luat cimitirul, li s-a luat biserica li s-a luat totul, casa. Le-am făcut
biserica, o s-o terminăm, au casele cum au fost făcute ele şi acuma le facem şi un cimitir.
Dl. consilier Nicolcea Gelu – am înţeles, problema din „6 Martie” mi se pare
clară şi corectă. Dar problema de la Red, faptul că părintele Ursu a avut un spirit
managerial la vremea respectivă şi a luat terenul ăla deşi trebuia luat de primărie,
problema nu este să-i luăm terenul prin expropriere dar i s-a pus problema părintelui
Ursu să vândă acel teren, aşa cum cumpărăm noi aceşti 5 mii de mp să cumpărăm acolo
?
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Dl. primar ing. Emil Lemnaru - are în jur de 1 ha şi jumătate acolo la Red ori
ceea ce vrem noi să facem Cimitirul central al oraşului va fi de 5 ha.
Dl. consilier Ene Ghoerghe – se foloseşte cuvântul achiziţionarea nu se foloseşte
cuvântul cumpărarea. Putem achiziţiona, putem deveni proprietari şi prin alte acte:
donaţie de la unii din cetăţeni de acolo din zonă care vor să aibă un cimitir. Donaţie,
putem încerca să obţinem şi de la cele două parohii, o donaţie sau un schimb. Să înţeleg
că prin modul cum a fost promovat acest proiect de hotărâre există lăsată o portiţă şi
pentru alte variante de achiziţionare a acestui teren.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - terenurile care sunt acolo lângă cimitirul
catolic sunt ale cetăţenilor romano-catolici.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea – am înţeles că cimitirul romano-catolic
există şi imediat gard în gard este acest teren care vrem să-l achiziţionăm. Şi am mai
înţeles de la dv. că acest cimitir va fi de uz comun.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - de uz comun în sensul că atât cei din sat cât şi
cei din oraş vor beneficia de el.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea - dar catolicii ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - ei au cimitirul lor, şi-au cumpărat teren încolo
până aproape de Trotuş. Doar capela va fi utilizată la comun.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea - care este numărul populaţiei ortodoxe
din zona respectivă ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – nu pot să vă spun exact.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea – sunt 200 ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – sunt 2600 de locuitori în zonă.
Dl. consilier Panfil Gelu – a văzut cineva terenul, e drept ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - da, este drept.
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion - supun spre aprobare proiectul de hotărâre:
Pentru: 19 voturi
Abţineri: 1 vot
Se aprobă.
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Se trece la punctul şapte de pe ordinea de zi:
7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei speciale de analiză şi verificare a
modului de funcţionare a reţelei de apă şi canalizare din municipiul Oneşti.
Iniţiator: consilier Gelu Ionuţ Panfil
Dl. consilier Panfil Gelu Ionuţ – prezintă expunerea de motive
Dl. director Chiriac Robert Ionuţ – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. consilier Panfil Gelu – propun să facă parte din comisie dl. Medianu, d-na
Andruşcă de la biroul monitorizare şi câte un membru din fiecare partid.
Dl. consilier Munteanu Vasile – dl. preşedinte am o propunere. Termenul ăsta de
rezolvare este prea mare. Eu propun ca termenul să fie o lună de zile pentru a afla
cauzele care au stat la baza întreruperii apei în municipiu. Cel mai târziu 15 octombrie.
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion - este propunerea dv. să vedem dacă şi-o
însuşeşte şi iniţiatorul.
Dl. consilier Panfil Gelu - e bine de luat în seamă dar aş fi vrut să discutăm
componenţa întâi. În afară de dl. Medianu şi d-na Andruşcă, eu am zis că vreau să fac
parte şi eu, de asemeni dl. consilier Zarzu şi dl. Tofan. Să-l punem preşedinte pe dl.
Medianu, secretar pe d-na Andruşcă iar membrii pe dl. Panfil, dl. Zarzu şi dl. Tofan. În
ce priveşte termenul propus eu prefer 15 noiembrie.
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion - eu mă gândeam la o chestiune. Tot facem
şedinţă de consiliu la sfârşitul lunii să fie termenul până la şedinţa următoare.
Dl. consilier Bereczki Endre – la şedinţa ordinară din octombrie cred că mi se
pare corect.
Dl. consilier Panfil Gelu - cu acest amendament sunt de acord şi mi-l însuşesc.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – ar fi fost interesant ca această problemă a apei în
municipiul Oneşti să nu existe. Ştiu că acum 3, 4 luni am ridicat problema executivului
pentru a găsi soluţii pentru ca Oneştiul să nu sufere de apă potabilă. Ţin minte că
executivul a promis ca la următoarea şedinţă va veni cu soluţii în acest sens. Am aşteptat
2, 3, 4 şedinţe dar din păcate aceste informaţii nu au venit.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – noi ar trebui să înfiinţăm Direcţia Apă-Canal
Oneşti. Direcţie care să aparţină direct de Consiliul local ca să putem accesa fonduri
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europene. S-a aprobat în Consiliul local, nu am putut derula mai departe această acţiune
pentru că printr-o Hotărâre de Guvern s-a interzis angajarea de personal la autoritatea
locală. Acest proiect a fost blocat. Acum se pot face discuţii din nou prin aceea că avem
SC Domeniul public şi privat care în componenţa statutului se găseşte şi realizarea
proiectului de apă canal. Altă variantă ar fi să facem o societate comercială. Este o
chestiune pe care trebuie să o rezolvăm dar ne-am gândit pentru partea de dezvoltare şi
asigurarea apei suficiente municipiului Oneşti prin ceea ce vă propun dv. şi anume: 1).
Este vorba de reabilitarea barajului de la Caşin care a fost distrus în anul 2005 în urma
inundaţiilor de atunci. Acolo există motoare, pompe, case de pompe, există toată dotarea
necesară pentru a asigura o linie separată de la Caşin să alimentăm în situaţii de excepţie
oraşul, aşa cum a fost mulţi ani până în 2005. 2) Reabilitarea celor trei rezervoare care
sunt şi să fie utilizate la capacitatea pentru care au fost construite şi nu la jumătate sau
chiar două treimi. Dar acest lucru nu se poate rezolva decât după ce vom prelua
societatea la Primăria Oneşti. 3) Să facem un by-pass pe conducta Valea Uzului –
Termocentrală, undeva în zona „6 Martie”. Această conductă poate fi înţepată, făcut bypass şi pompat direct la casa de apă de la Cuciur; tratată apa şi dată oraşului. 4) Soluţia
care va rezolva în totalitate este conductă nouă. Am discutat cu conducerea Apă-Serv,
au deja în proiectare o conductă nouă nu din azbociment cum este acuma ci din ceva
special, care să fie realizată în paralel cu cea veche de la Valea Uzului la Oneşti şi să fie
dat în folosinţă. Este un proiect care se va derula în perioada următoare cu fonduri
europene care urmează să fie accesate. Sunt patru direcţii în care trebuie să umblăm
pentru a reabilita sistemul de apă în municipiu fără a intra în sistemul de conducte, cele
145 Km de conductă care sunt în municipiu şi care vor fi rezolvate tot cu fonduri
europene de îndată ce exploatarea acestor reţele va preluată de autoritatea locală.
Dl. consilier Nicolcea Gelu - din soluţiile pe care le-aţi prezentat dv. dl. primar
unele sunt pe timp mai îndelungat şi fonduri consistente. Soluţia pe care trebuie să o facă
acestă comisie pe perioada următoare, făcută o întâlnire cu conducerea SIE Borzeşti şi
cu dv. şi identificată soluţia tehnică şi făcut un by-pass pentru că mi se pare cea mai
uşoară soluţie de realizat.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea – eu aş propune să chemăm pe cei care
chiar se pricep la problema asta. Eu aş propune ca într-o şedinţă extraordinară să
chemăm persoane care se pricep la chestiunea asta şi abia după aceea să discutăm despre
acest proiect. Iar ca o soluţie de amator aş propune forarea unor puţuri, cu analize a apei.
Când lucram la Panimon şi am avut o perioadă de avarie de nouă zile am folosit apă din
curte de la Domiconst.
Dl. consilier Enache Nicolae – eu în principiu sunt de acord cu proiectul
respectiv. Să înţeleg că în mod obligatoriu va avea forma aceasta. Eu m-aş pune în locul
celor analizaţi. În condiţiile în care eu recunosc m-am inspirat din regulamentul de la
Parlament opinia mea este că în mod obligatoriu trebuia un Regulament de organizare şi
funcţionare. Eu sunt de acord dar îi facem fericiţi pe cei cărora trebuie să le punem nişte
întrebări delicate. Aşa cum este acuma mă îndoiesc că putem avea vreun mijloc de
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„anchetă”. Trebuia făcut un regulament de organizare şi funcţionare exact cum există la
Comisia parlamentară.
Dl. consilier Nicolcea Gelu – am înţeles că această comisie dă nişte soluţii
urgente. Nu putem să-i chemăm la ordine.
Dl. consilier Ene Gheorghe – această comisie în mod corect a fost făcută pentru
a putea trage nişte concluzii asupra cauzelor care au dus la aceste perturbări. Dacă ele
sunt obiective sau sunt subiective. Nici într-un an nu ne-am mai confruntat cu astfel de
probleme, dar ceea ce m-a deranjat cel mai mult a fost faptul că Apă-Canal nu a ştiut să
comunice cu oneştenii să explice prin diferite mijloace care sunt cauzele care au dus la
aceste perturbări. Am dat telefon la ei şi o persoană mi-a zis că ar fi avarie la Valea
Uzului, iar altă persoană mi-a spus că ar fi avarie în Oneşti. Era aşa o confuzie şi eu
acest lucru l-aş imputa în primul rând acestei societăţi că nu a ştiut să comunice acest
lucru.
Dl. consilier Panfil Gelu – vreau să concluzionez. Am iniţiat acest proiect de
hotărâre tocmai datorită faptului că s-au acutizat problemele în ceea ce priveşte apa.
Cetăţenii au ajuns la un stadiu de disperare. Hai să facem o diagnoză să vedem ce anume
s-a întâmplat, cum putem remedia. Dl. primar a identificat deja nişte soluţii. Hai să
identificăm soluţii pe termen scurt, mediu şi lung. Dl. Cetean a ridicat o problemă
interesantă să vorbească specialiştii. Să ştiţi că această comisie poate angaja experţi dacă
se ajunge la această concluzie.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea - eu am vorbit de profesioniştii care chiar
lucrează.
Dl. consilier Panfil Gelu - şi eu tot de ei vorbesc dl. consilier. Constituirea
acestei comisii eu cred că vine în întâmpinarea cetăţenilor şi într-o lună jumate vom avea
nişte răspunsuri clare.
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion - supun spre aprobare proiectul de hotărâre:
Pentru: 20 voturi
Se aprobă.
Diverse:
Dl. consilier Nicocea Gelu – eu am trei întrebări de pus. 1) Care mai este stadiul
contractului cu Sala polivalentă şi care sunt perspectivele de a se finaliza anul acesta ? 2)
Care este stadiul proiectului cu înlocuire în Parcul central a locurilor de joacă pentru
copii ? 3) Dacă în iarna asta sunt speranţe să se amenajeze un patinoar artificial pe
perioada iernii?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – Sala polivalentă va continua să se afle în
atenţia noastră prin aceea că TIAB Piatra Neamţ a preluat construcţia acestei săli şi 29
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mld lei s-au dus la Oneşti pentru a finaliza această sală. Ei au termen ca până la sfârşitul
anului să fie gata. Repet încă odată că ceea ce a aparţinut Primăriei Oneşti, Consiliului
Oneşti a fost terminat de aproape un an de zile. Am adus şi echipamentele sportive
acolo. Este bine că am reuşit să atragem aceste fonduri şi cu TIAB Piatra Neamţ sper să
o scoatem la capăt. Legat de jocurile din parc am demarat accesarea de fonduri europene
dar sperăm să terminăm proiectul mare care îl vom face cu aceste fonduri. Să facem
partea de jocuri cu fonduri proprii ca anul viitor deja să intre pe rol. Dacă reuşim să
accesăm fondurile acestea până la sfârşitul anului ar fi foarte bine. Cât priveşte
patinoarul artifical vom invita firme specializate care pot face acest lucru în oraş, dacă
nu, vom amenaja patinoarul natural din zona Bazei sportive cum am făcut şi în alţi ani.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – 1) În zona ANL unde este spaţiu de joacă pentru
copii pe perioada verii cel puţin dacă nu şi sezonul rece, dacă se poate bloca intrarea în
acea parcare. De ce spun asta pentru că vara sunt foarte mulţi copii care se joacă şi în
afara spaţiului de joacă şi vin multe maşini cu oarece viteză şi există posibilitatea unui
accident. 2) Mulţumesc executivului faţă de reacţia legată de parcarea din Libertăţii. 3)
Tot aştept de ceva luni la comisie un raport legat de TI AMO. Nu am văzut acest raport
de trei ani şi dacă puteţi urgenta acest lucru.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - începem cu ultimul punct. Există decontarea de
la TI AMO. O să iau legătura cu dl. Găbureanu. La ANL intenţionăm să punem trei
cocoaşe.
Dl. consilier Zarzu Ciprian - la intrarea în incintă ar fi bine dacă s-ar bloca cu
nişte postamente înalte ca să nu se mai intre cu maşinile.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - dacă am pune cocoaşe, se opreşte şi vede dacă e
copil, e ceva.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea - reiau problema de data trecută cu
circulaţia cu cele două semafoare: ăsta de aici şi cel din intersecţie. Ele trebuiesc reglate.
E o prostie să stai la un semafor un minut şi când ai reuşit să treci să mai stai încă un
minut. O altă problemă pe care vreau s-o ridic este aceea că trotuarul pe care am onoarea
să merg din faţa blocului pe Mărăşeşti până la intersecţie spre sensul giratoriu are un
cămin iar cu ocazia ploilor deversează noroi pe trotuar chiar în faţă la Ilinca.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – să vă dau o explicaţie cu semaforul care este
această desincronizare. Pleacă cel de sus de la Eminescu şi nu a făcut undă verde. De ce
? Din zona parcării primăriei şi din zona celor care ies de pe Aleea Parcului trebuie să le
creem şi lor posibilităţi să iasă afară. Dacă ar fi şi al doilea baraj liber ar fi viteză prea
mare de peste 40 km la oră. Este o măsură restrictivă tocmai în ideea de a merge mai
mult înfrânat în această zonă. Vom urmări cu dl. Ciobanu şi vom face o sincronizare să
vedem cum merge.
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Dl. consilier Enache Nicolae – pentru dl. primar, am văzut pe postul local One
TV festivitatea post TI AMO unde aţi participat numai dv. şi nici un consilier. Dacă s-a
invitat şi dintre consilieri, pe dl. viceprimar pentru că noi consilierii am favorizat prin
votul nostru această acţiune iar la festivitatea post TI AMO apăreaţi doar dv.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – eu am fost plecat din oraş în perioada
festivalului TI AMO. Cred că a fost dl. viceprimar iar toţi consilieri au fost invitaţi.
Probabil aţi văzut imagini mai vechi din 2009, 2008.
Dl. viceprimar Florian Constantin - eu am fost invitat şi ştiu că au fost invitaţi
şi domnii consilieri.
Dl. secretar Spânu Daniel - invitaţiile au fost la mine la şedinţa dinainte de TI
AMO, am anunţat cine doreşte invitaţii dar bănuiesc că dv. nu aţi fost atunci.
Dl. consilier Enache Nicolae - întrebarea nr.2 – ce s-au făcut cu proiectele
depuse de mine personal. Unul este încă din 2008. Cel cu str. Basarabia şi cel cu
Comisia de analiză şi verificare.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – să vă dau răspunsul la cel cu Basarabia. El a
fost analizat din câte am înţeles eu de la dl. Florian în cadrul unui birou al dv. şi s-a
considerat inoportun mai ales că au venit multe intervenţii din partea locuitorilor din str.
D.Gherea că nu sunt dse acord să se schimbe denumirea în str. Basarabia. Şi dv. aţi făcut
acel material foarte interesant dar locuitorii nu vor să schime denumirea pentru că ar
trebui să-şi schimbe buletine, paşapoarte, permise. Şi atunci de comun acord în comisia
care a analizat acest lucru nu am mai promovat proiectul dv.
Dl. consilier Enache Nicolae - în momentul actual, hotărârea pe care noi o
promovăm şi o votăm este un act obligatoriu şi nu întrebăm cetăţenii aşa cum îi cocoşăm
cu impozite şi taxe dacă vor sau nu. De ce când mărim impozitele şi taxele nu-i întrebăm
şi acum i-aţi consultat ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - nu i-am consultat, ei au venit cu intervenţie la
noi şi vreau să vă spun că am discutat cu PDL şi am ajuns la concluzia că nu e cazul să
facem această bulversare.
Dl. consilier Enache Nicolae verificare, este tot inoportun ?

şi celălalt proiect cu comisia de analiză şi

Dl. primar ing. Emil Lemnaru - este azi inoportun pentru că autoritatea locală
este verificată de Curtea de Conturi şi alte organe abilitate. Au venit probleme de
reorganizare, de rupere a primăriei în două, de TVA, de societate comercială
Dl. consilier Enache Nicolae - şi nu aţi mai avut timp !
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Dl. primar ing. Emil Lemnaru - păi nu că nu am mai avut timp, dar am
considerat că este mai important de băgat astea pe ordinea de zi decât proiectul dv.
Dl. consilier Enache Nicolae – să înţeleg că şi ăsta este inoportun ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – primul a fost inoportun.
Dl. consilier Enache Nicolae – şi al doilea ?
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – al doilea va fi oportun la momentul potrivit.
Dar vreau să fim lămuriţi cu primul punct ca să nu fie discuţii.
Dl. consilier Enache Nicolae - în Libertăţii se face o parcare, un lucru lăudabil
numai că vă supun atenţiei următoarea chestiune: nu merge cu arealul întreg, chiar în
faţa blocului meu se face o pauză şi după aceea se continuă. Să nu fie cu întreruperi dl.
primar.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – acolo se va face o şosea care vine din ANL exact
în Libertăţii.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - era bine să dicutăm acest lucru înainte de
şedinţă, luam un plan şi ne lămuream. Vom merge în teren.
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion – nemaifiind discuţii, declar închise
lucrările şedinţei de astăzi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Tofan Ion

SECRETARUL
MUNICIPIULUI ONEŞTI,
Cons.jur. Daniel Spânu
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