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R O M Â N I A            P R O I E C T    
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
  
 

PROCES – VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 09 aprilie 2011 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Oneşti, la care au participat un număr de 18 consilieri. 
 
 Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că prin 
participarea unui număr de 18 consilieri şedinţa este legal constituită.   
  
 Dl. Drăgoi Nicolae – va conduce lucrările şedinţei de astăzi.  
 
  D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae – dă cuvântul domnului secretar 
cons.jur. Spânu Daniel pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 
data de  03 martie 2011 şi procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de  10 martie 
2011 .   
  
  D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae – întreabă dacă sunt observaţii la 
procesele-verbale.   
  
  D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae –   nefiind  observaţii supun la vot 
procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 03 martie 2011 şi procesul-verbal al 
şedinţei ordinare din data de 10 martie 2011: 

 
Pentru: 18 voturi 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu - vreau să vă anunţ că pe ordinea de zi s-a 

mai adăugat un proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Oneşti. 
 D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae – supun la vot ordinea de zi cu 

modificarea specificată de dl. cons. jur. Daniel Spânu. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan: eu solicit suplimentarea ordinii de zi. Având în 

vedere faptul că am depus 3 proiecte de hotărâre, toate cele trei proiecte având 
nr.2797/11 februarie 2011, 3874/ 25 februarie 2011,3937/28 februarie 2011 şi având în 
vedere că de la depunerea acestora au trecut 30 de zile, solicit introducerea acestora pe 
ordinea de zi. Este vorba de proiectul de hotărâre care priveşte aprobarea sustinerii 
financiare  a acivităţii sportive desfăşurată de asociţia sportivă, fosta „Fotbal Company 
municipal Oneşti”, proiect depus in data de 11 februarie 2011,este vorba de proiect de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.83/16 noiembrie 2010, depus 
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în 25 februarie 2011, şi nu în ultimul rănd şi cel mai important proiect: „Proiect de 
hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor 
şi crearea de locuri de muncă în municipiul Oneşti.”, proiect depus în 28.02.2011. Faţă 
de acest aspect solicit suplimentarea ordinii de zi şi cu aceste 3 proiecte. 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Dumneavostră doriţii suplimentarea cu 

cele 3 proiecte? 
 
D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae – Au mai apărut 3 propunerii pentru 

completarea ordinii de zi. Dacă sunteţi de acord cu aceste modificări? 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Domnule primar vă însuşiţi aceste 

proiecte? 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – Nu, nu îmi însuşesc aceste proiecte. Consider 

că nu sunt prioritare, cel puţin două dintre ele nu sunt prioritare. 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Cel care a convocat şedinţa stabileşte 

ordinea de zi, vine cu propunerea şi se supune la vot. 
 
Dl. consilier Panfil Gelu – Propun să supunem la vot suplimentarea ordinii de zi. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – Sunt nespus de dezamăgit, cel putin ultimul 

proiect, cu privire la stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă în 
municipiul Oneşti, din punctul meu de vedere cât şi a colegilor mei, este un punct foarte 
important pentru comunitate. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – Am discutat despre aceste proiecte importante, 

dar nu îşi au rostul în această şedinţă de astăzi. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan –Poate peste vreo 5 ani. 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – Domnule consilier le vom băga în momentul în 

care consider că este oportun. 
 
D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae – Supunem la vot. Cine este pentru 

suplimentarea ordinii de zi cu cele trei proiecte de hotărâre propuse de domnul consilier 
Martin Ştefan? 

 
Pentru:5 
Împotrivă:13 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – Care este rezultatul? 
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Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Cinci pentru şi restul până la 18, adică 13 
împotrivă. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – Rog să se consemneze în procesul verbal al 

şedinţei, cine a votat pentru respingerea acestor proiecte de pe ordinea de zi. 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu –Îmi permiteţi domnule consilier? 

Dumneavoastră aveţi dreptul doar sa cereţi să se consemneze cum aţi votat  
dumneavoastră nu şi restul consilierilor.Deci se va consemna că domnul Martin Ştefan a 
votat pentru suplimentarea ordinii de zi cu aceste trei proiecte. 

 
Dl. consilier Ene Gheorghe – Să se consemneze că şi domnul Ene, domnul 

Florian, domnul Panfil şi domnul Coandă au votat pentru. 
 
D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae - dau citire ordinei de zi a şedinţei cu 

modificarea făcută şi supun spre aprobare: 
 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia 
“Reparaţii Infrastructură Rutieră” în municipiul Oneşti. 
                                                                             Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de 14.995,472 mii lei necesară lucrărilor de “Reparaţii 
Infrastructură Rutieră” în municipiul Oneşti. 
                                                                             Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru contractarea şi 
garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 14.995,472 mii lei. 
                                                                             Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de  
„Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a 
deseurilor municipale nepericuloase in Judetul Bacau” pentru un numar de 39 de 
localitati din Judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform 
de deşeuri. 
                                                                             Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. 
                                                                             Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al 
Municipiului Oneşti  şi al contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I al anului 
2011. 
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                                                                            Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
   
7. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Oneşti.                  
                                                                            Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae – supun la vot ordinea de zi cu 

modificarea specificată de dl. cons. jur. Daniel Spânu. 
 
Pentru: 13 
Împotrivă:5  
 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia 

“Reparaţii Infrastructură Rutieră” în municipiul Oneşti. 
                                                                    Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive 

    
D-l Oniga Radu – prezintă raportul de specialitate 

 
 Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate   
   
Discuţii: 
           Dl. primar ing. Emil Lemnaru – Vreau să dau presei căteva fotografii, pentru a 
se vedea cum se prezintă drumurile din oraşul nostru, unele dintre ele, care sunt de fapt 
drumuri naţionale. De la Rădeana până la sensul giratoriu nu s-a facut nimic, iar 
locuitorii oraşului nostru ne roagă insistent să rezolvăm această problemă. Faptul că noi 
toţi cei de aicea, cei 18 consilieri, împreună cu primarul, am făcut un jurământ de 
credinţă să servim interesele locuitorilor  noştri, în toate împrejurările. Iată, că această 
acţiune de reparare a drumurilor ar fi putut fi un eşec dacă nu trimiteam acel memoriu la 
Ministerul Transporturilor, şi la care, regret, cei de la PDL nu au semnat. Deasemenea, 
s-a emis o Hotărâre de Guvern în 02 februarie 2011 de către cabinetul Boc, unde avem 
un reprezentant al Municipiului Oneşti, pe domnul ministru Valerian Vreme. Este o 
chestiune care ar fi trebuit să-i dea de gandit domnului ministru şi ar fi trebuit sa ajute 
comunitatea oneşteană cu lucruri concrete.Ar fi fost bine dacă astăzi am fi mers să tăiem 
o panglică la aceste drumuri reparate. Este regretabil pentru locuitorii oraşului că aceste 
drumuri  nu au fost reparate şi apoi transmise înapoi la autoritatea locală cu toate 
onorurile de rigoare. Sper că astăzi, dumneavostră, în plenul acestui consiliu ve-ţi vota 
ca aceste drumuri să fie reparate cu  eforturile proprii ale comunităţii, pentru că nu ne 
este indiferantă soarta cetăţenilor municipiului Oneşti. Vă mulţumesc.    
 

Dl. consilier Ene Gheorghe – Eu ştiu că domnul primar are ceva cu domnul 
Valerian Vreme, dar nu mi se pare normal ca în şedinţa de consiliu local să-l atace 
personal pe domnul parlamentar când acesta nu este prezent, şi nu cred că domnul 
primar este cel mai îndreptăţit să aprecieze munca acestuia. Eu nu înţeleg un singur 
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lucru: noi nu suntem de acord cu preluarea acestei porţiuni de drumuri, Consiliul local 
cel puţin. Nu am dat nici o hotărâre prin care Consiliul local a preluat aceste porţiuni de 
drumuri şi ne grabim să facem un împrumut care să împovăreze Municipiul Oneşti 
pentru a repara aceste drumuri, şi fără a avea baza tehnică legală. Acest studiu de 
fezabilitate nu a fost schimbat cu nimic faţă de cal care a fost prezentat la ultima şedinţă 
de Consiliu local şi am la mine procesul verbal, şi nu-mi permit pentru colegii consilieri 
liberali să citesc din luările lor la cuvânt. De la acea dată şi până în prezent nu s-a 
modificat nimic: parcările sunt la un loc cu reparaţia străzilor, nu s-au defalcat. Căt ar 
costa defalcat  repararea parcărilor, a străzilor? Părerea mea este ca noi să hotărâm dacă 
prin Hotârăre de Consiliu Local preluăm în administrare aceste drumuri şi după aceea să 
ne găndim la modalitatea de reparare a acestora. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – Î-mi permiteţi să fac o completare? Am aici 

Hotărârea de Guvern emisă de Guvernul României, unde membri Guvernului sunt cei 
care aprobă hotărârii aşa cum dumneavoastră aprobaţi aici Hotărârile de consiliu. Un 
consătean de al nostru, prezent acolo, dar care nu este criticat, nu este vinovat, a trecut 
această Hotărâre. Când a citit acolo Oneşti: DN11, DN11A şi DN12 ar fi trebuit să zică 
că al reprezintă localitatea de acolo, că este trimis de cetăţenii de acolo în Parlamentul 
României să le reprezinte interesele. Rolul deputatului, senatorului, ministrului la nivel 
de Guvern, pe lângă problemele curente de ordin general al statului român, este să 
sprijine şi comunităţile care l-au trimis în Parlamemtul României. Este o chestiune 
obligatorie, indiferent cine va fi: PSD, PNL sau de oricare alt partid, este obligatoriu să 
spijine comunitatea locală. Niciodată, o colaborare bună între Guvern şi autoritarea local 
nu va fi. Guvernul va transmite mereu sarcini împovarătoare, fără susţinere fiscală, în 
teritoriu. Iată că au trecut 4 ani de zile de la predarea acestor drumuri, la care nu s-au 
făcut nimica, dar care au fost transmise înapoi la autoritatea locală. Iar cât priveşte 
reparaţia acestor drumuri, se referă la a turna un covor de asfalt şi nu la infrastructura 
colaterală care se referă la anumite sectoare de drum: coşiri de gunoi, bănci, aspectul 
peisagistic. Acestea se vor face într-un alt proiect de dezvoltare al municipiului Oneşti. 
Acest proiect există, chiar i l-am prezentat domnului consilier Nicolcea. Este o investiţie 
de aproape o sută de miliarde de lei şi la care sperăm să atragem fonduriile europene în 
această direcţie. Cât privesc spaţiile de joacă, locurile de parcare ele fac parte din 
infrastructura oraşului şi nu se pot disjunge locul de parcare cu străzile care trebuiesc să 
fie reparate. Un alt aspect ar fi acela că am o mare considerare pentru cetăţenii acestui 
oraş, pe care îi respect şi care au tolerat atăţia ani de zile o infrastructură proastă a 
drumurile naţionale. Iată că a venit momentul în care trebuie să găsim soluţii şi prin forţe 
proprii să ne descurcăm. Şi cred că vom găsii soluţii în şedinţa de astăzi, cu contribuţia 
fiecărui consilier, să facem acest lucru. 

 
  D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae – Supun la vot spre aprobare proiectul 
de hotărâre : 
         Pentru:  13 voturi 
         Abţinerii:  5 voturi 
         Se aprobă. 
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  Dl. primar ing. Emil Lemnaru – Aş vrea să mulţumesc colegilor liberalii  

pentru că au fost de partea executivului în a rezolva problemele cetăţenilor. Trebuie să 
mergem pe linia de administrare a oraşului fără culoare politică. Vă mulţumesc.                       
  
 
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi: 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de 14.995,472 mii lei necesară lucrărilor de “Reparaţii 
Infrastructură Rutieră” în municipiul Oneşti. 

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   
   
 
 D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae – nefiind discuţii supun spre aprobare 
proiectul de hotărâre : 
         Pentru:  13  voturi 
         Abţinerii: 5 voturi 
        Se aprobă. 
 
  
 Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi: 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru contractarea şi 
garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 14.995,472 mii lei. 
                                                                             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. primar ing. Emil Lemnaru – Fac precizarea că cele trei Proiecte de 
Hotărâre sunt legale şi obligatorii prin sarcinile pe care ni le-au transmis cetăţenii nouă, 
executivului şi Consiliului local. 
 Accesarea creditului se va face conform prevederilor legale, mai exact conform 
OG nr.34 din 2006, şi a doua problemă: contractarea unei firme de execuţie a acestei 
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lucrării tot conform OG nr.34 din 2006. Etapa a treia este excuţia propriu zisă, la care 
sper că toţi consilierii, chir dacă au votat împotrivă cei de la PDL... 
 
 Dl. consilier Martin Ştefan – Nu am votat împotrivă, am avut vot de abţinere 
 
 Dl. primar ing. Emil Lemnaru – Votul de abţinere este împotrivă. 
 
 Dl. consilier Panfil Gelu – Ştiam că sunteţi un om integru, nicidecum un 
demagog. 
 
 Dl. primar ing. Emil Lemnaru – Eu sper ca la finalul acestor lucrări care se vor 
face anul acesta să beneficieze toţi locuitorii municipiului şi cei care au votat şi cei care 
s-au abţinut. 
 
 Dl. consilier Munteanu Vasile – Domnule preşedinte: o remarcă. Este foarte 
clar, conform Legii nr.215/2001 voturile de abţinere sunt contabilitate la voturi 
împotrivă. Este foarte clar: când se votează pentru, votează cei care au ridicat mâna 
pentru, iar cei care s-au abţinut se consideră că nu au fost de acord. 
 
 Dl. consilier Martin Ştefan –Domnule preşedinte, este un subiect pe marginea 
căruia am putea discuta până diseara! 
 
 Dl. primar ing. Emil Lemnaru – Eu vreau să vă spun că astăzi nu este o zi liberă 
pentru mine. Eu sunt în slujba cetăţeanului 24 cu 24, numai cănd sunt în concediu am 
liber. 
 
 D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae - Supun spre aprobare proiectul de 
hotărâre : 
         Pentru:  13  voturi 
         Abţinerii: 5 voturi 
        Se aprobă. 
 
 

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi: 
 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de  

„Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a 
deseurilor municipale nepericuloase in Judetul Bacau” pentru un numar de 39 de 
localitati din Judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform 
de deşeuri. 
                                                                             Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive 
   



 8

 Dl. ing. Medeanu Laurenţiu  – prezintă raportul de specialitate 
 
 Dl. consilier Zarzu Ciprian şi Dl. consilier Florian Constantin – prezintă 
avizul Comisiei de specialitate   
  
 Dl. primar ing. Emil Lemnaru – Fac precizarea că din totalul deşeurilor care se 
duc la Bacău, pe viitor 60% vor fi transportate la Bacău iar celelalte 40% vor fi selectate 
şi utilizate în diferite domenii: hârtie, sticlă, compostru pentru zona agricolă din 
municipiul nostru. În viitor această cotă de 60% se va diminua, deci costurile cu 
transporturile la Bacău vor fi mai mici. Informez pe acestă cale Consiliul local că 
proiectele sunt plecate la Bruxelles pentru avizare, şi lucrările pentru execuţia acestor 
două mari obictive vor începe în toamnă, respectiv închiderea depozitului de la Filipeşti 
şi staţia de sortare a deşeurilor şi transferul acestora, care va fi pe platforma industrială, 
în zona CET Borzeşti. 
 
 D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae – Nefiind discuţii supun spre aprobare 
proiectul de hotărâre : 
         Pentru:  18 voturi 
         Se aprobă. 
  
 

Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi: 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul 

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. 
                                                                             Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive 
   
 Dl. ing. Medeanu Laurenţiu  – prezintă raportul de specialitate 
 
 Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate   
  
 D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae – nefiind discuţii supun spre aprobare 
proiectul de hotărâre : 
         Pentru:  18 voturi 
         Se aprobă. 
 
 

Se trece la punctul şase de pe ordinea de zi: 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului 

local al Municipiului Oneşti  şi al contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I 
al anului 2011. 
                                                                            Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive 
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 D-na ec. Ghiba Doina  – prezintă raportul de specialitate 
 Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate   
 
 D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae – nefiind discuţii supun spre aprobare 
proiectul de hotărâre : 
         Pentru:  18 voturi 
         Se aprobă. 
 

Se trece la punctul şapte de pe ordinea de zi: 
 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Oneşti. 
                                                               Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive 
   
 D-na jur. Bejenaru Raluca  – prezintă raportul de specialitate 
 
 Toate comisiile de specialitate  au prezentat avizul . 
 

D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae – Propunerii pentru funcţia de 
viceprimar? 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – Partidul Naţional Liberal îl propune pe domnul 

consilier Şova Mihai. 
 
Dl. consilier Florian Constantin – Grupul consilierilor PDL îl propune pentru 

funcţia de viceprimar pe domnul consilier Martin Ştefan. 
 
Dl. consilier Negoiţă Ion – Grupul consilierilo PSD susţine propunerea făcută de 

grupul consilierilo PNL şi îl propune pe domnul consilier Şova Mihai. 
 
Dl. consilier Munteanu Vasile – Cred că propunerea făcută de Grupul 

consilierilor PNL este cea mai bună. Aceştia s-au orientat bine atunci când l-au propus 
pe domnul consilier Şova pentru funcţia de viceprimar, pentru că, nu ştiu dacă ştiţi, 
domnul consilier Şova este şi licenţiat în ştiinţe juridice. Astfel vom avea atât un inginer 
cat şi un jurist care să asigure astfel şi cadrul tehnic cât şi cel juridic. Aş vrea să mai 
adaug câteva cuvinte: în decursul primului mandat, domnul Şova a avut câteva 
interpelări mai acide la adresa domnului primar, desigur pentru că se aflau în poziţi şi în 
partide diferite. Acum, având în vedere caracterul şi maturitatea de om politic al 
domnului primar, cred că nu vor exista nici un fel de resentimente. Deasemenea, înainte 
de a trece la rezultatul votului, fiind convins că va ieşi viceprimar, îl felicit şi îi urez 
succes în activitate. 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Pentru exercitarea dreptului la vot 

urmează să se facă o pauză de 2,3 sau 5 minute pentru a putea fi scrise buletinele de vot 
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după care se va relua şedinţa de consiliu. Pentru a vota, vreau să vă reamintesc, că există 
două cabine de vot, conform legii, cea de la gardian şi cea din sala mică de consiliu. 

 
După pauză.  
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Aveţi fiecare căte un buletin de vot cu 

două nominalizări. Se va trece „DA” în căsuţa pentru persoana pe care doriţi să o votaţi 
în funcţia de viceprimar. Nu tăiaţi, nu încojuraţi, treceţi doar „DA” în căsuţă. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – Daţi-ne mai bine o ştampilă. 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Nu avem ştampilă. Iar la cel pe care nu 

doriţi sa-l votaţi nu scrieţi „ NU”, nu scrieţi nimic. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – Din punctul meu de vedere nu este în regulă. 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Eu vă citesc din Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare: există două alternative, fie baraţi, fie scrieţi „DA” în căsuţă, 
iar noi am mers pe „DA”, mai ales că domnul preşedinte de şedinţă mi-a şoptit acest 
lucru. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – Nu trebuie votat? 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Înainte de a împărţi buletinele, fiecare 

partid îşi va nominaliza câte  un reprezentant care va face parte din comisia de 
numărătoare a voturilor, şi vor lua loc lângă urna de votare. 

 
Dl. consilier Panfil Gelu – Noi îl nominalizăm pe domnul consilier Coandă 

Gheorghe Bebe. 
 
Dl. consilier Negoiţă Ion – Îl desemnăm pe domnul Munteanu Vasile. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – Domul Olteanu Petre Cezar. 
 
Se votează. 
Se numără voturile. 
 

          Dl. consilier Munteanu Vasile – 13 voturi pentru domnul consilier  Şova Mihai 
şi 5 voturi pentru domnul consilier Martin Ştefan. 
 
 Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Rezultatul votului dumneavoastră este: 
Domnul Şova Mihai este noul viceprimar. Este rezultatul votului secret. 
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 Dl. consilier Şova Mihai – Pentru început aş vrea să mulţumesc tuturor celor care 
m-au votat astăzi şi pentru că aveţi încredere în persoana mea. Totodată mulţumesc şi 
celor care nu m-au votat şi au alte opinii dar sper ca împreună să putem conlucra şi să 
facem o echipă bună pentru cetăţenii acestui oraş. Acum la final aş vrea să vă invit în 
cealată sală pentru o cupă de şampanie. 
 

Dl. primar ing. Emil Lemnaru – Doamnelor şi domnilor consilierii, aş vrea să 
spun şi eu căteva cuvinte. Apreciez votul dumneavoastră de astăzi şi sper că voi avea o 
bună colaborare cu domnul viceprimar, care după cum ştiţi şi dumneavoastră, este 
subordonat primarului şi că dumnealui este al patrulea viceprimar cu care lucrez. Dacă 
am găsit rezonanţă pozitivă cu toţi ceilalţi de până acum, sper să găsesc şi cu domnul 
Şova şi să promovăm proiecte de hotărâre necesare locuitorilor acestui oraş. Eu îl felicit 
şi îi doresc o conlucrare bună cu subsemnatul. 

 
D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae – Aş vrea să spun şi eu două cuvinte. 

Mă bucur că domnul Şova este noul viceprimar deoarece este un om echilibrat, 
disciplinat şi sper că va fi o colaborare bună cu domnul primar. Îl felicit încă o dată. 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Vreau să fac o remarcă: Aveţi grijă cine 

va ocupa scaunul pe care a stat domnul Şova, pentru că dacă îmi amintesc bine domnul 
Florian când a fost ales în funcţia de viceprimar tot acolo a stat, şi prin urmare cine va 
ocupa scaunul în mandatul următor.....   

 
Diverse 
Dl. consilier Martin Ştefan – Eu am de ridicat două probleme, dar pentru că este 

un moment festiv le las pentru şedinţa viitoare.  
 
D-l preşedinte de şedinţă Drăgoi Nicolae –nemaifiind discuţii, declar închise 

lucrările şedinţei de astăzi. 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETARUL  
                Drăgoi Nicolae                                    MUNICIPIULUI ONEŞTI, 
                                           Cons.jur. Daniel Spânu 
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