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

PROCES – VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 18 ianuarie 2011 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local 
al municipiului Oneşti, la care au participat un număr de 19 consilieri, absentând 
domnii consilieri Ene Gheorghe şi Enache Nicolae. 
 
 Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că prin 
participarea unui număr de 19 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 Bereczki Endre.  
 
 Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută. 
 
  D-l preşedinte de şedinţă Bereczki Endre – dă cuvântul domnului secretar 
cons.jur. Spânu Daniel pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 
de  17 decembrie 2010.   
  
  D-l preşedinte de şedinţă Bereczki Endre – întreabă dacă sunt observaţii la 
procesul-verbal.   
  
  D-l preşedinte de şedinţă Bereczki Endre –   nefiind  observaţii supun la vot 
procesul-verbal din data de 17 decembrie 2010: 

 
Pentru: 19 voturi 
 
D-l preşedinte de şedinţă Bereczki Endre –   dau citire ordinei de zi a şedinţei 

şi supun spre aprobare: 
  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de 
rulment în anul 2011.                                           

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni pentru repartizarea 

orelor de muncă efectuate de persoanele care beneficiază de ajutor social pe anul 
2011. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
  

D-l preşedinte de şedinţă Bereczki Endre – dacă nu sunt observaţii supun la 
vot ordinea de zi: 
 Pentru:  19 voturi 

Se aprobă. 
  
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de 

rulment în anul 2011.                                           
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive 
   
 Dl. ec. Găbureanu Nicolae  – prezintă raportul de specialitate 
 
 Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate   
  
 Discuţii: 
  
 D-l preşedinte de şedinţă Bereczki Endre – nefiind discuţii supun spre 
aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă de iniţiator: 
         Pentru:  19  voturi 
         Se aprobă. 
 
 Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi: 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni pentru repartizarea 
orelor de muncă efectuate de persoanele care beneficiază de ajutor social pe anul 
2011. 

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

   
 Dl. ing. Dragomir Florin  – prezintă raportul de specialitate 
 
 Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate   
            
          Dl. consilier Drăgoi Nicolae - prezintă avizul Comisiei de specialitate   
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 Discuţii: 
 Dl. consilier Zarzu Ciprian – vreau să ştiu care este numărul celor care 
beneficiază de venitul minim garantat, în Oneşti. 
 
 Dl. primar ing. Emil Lemnaru  - anul trecut au fost în jur de 40 de persoane. 
Aceşti oameni mergeau la Serviciul public „Domeniul public”, acum ei vor merge la 
Baza sportivă şi Parcul municipal şi vor face activităţi specifice. Fiecare este obligat 
să facă 72 de ore în folosul comunităţii. 
 
 Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea –  cum s-a ajuns la numărul de  72 de 
ore ? Nu diferă de la caz la caz ? 
 
 Dl. primar ing. Emil Lemnaru – este prin lege. Ajutorul social este pentru 
toată lumea la fel conform Legii 416 şi fiecare este obligat să facă aceste ore. Dacă de 
exemplu vine cu documente de la doctor că nu este valid de muncă este scutit şi stă 
acasă.  
 
 D-l preşedinte de şedinţă Bereczki Endre -    supun spre aprobare proiectul de 
hotărâre în forma propusă de iniţiator: 
         Pentru:  19  voturi 
         Se aprobă. 
 
 Diverse: 
 D-l preşedinte de şedinţă Bereczki Endre – domnul secretar vrea să vă anunţe 
ceva. 
 
 Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – fiecare aţi primit la mapă un raport al 
Direcţiei de Asistenţă Socială cu derularea programului „Din suflet pentru aproapele 
tău” potrivt Hotărârii Consiliului local nr.82 din 2010. Nu mai dăm citire, îl aveţi, l-aţi 
studiat. 
 
 Dl. consilier Nicolcea Gelu – aţi primit fiecare dintre d-voastră un material în 
care am încercat să prezint o expunere de motive privind o investiţie pe care o  vedem 
necesară în municipiul nostru în cadrul programului demarat în 2007 de Guvernul 
României, respectiv bazine de înot realizate prin Compania Naţională de Investiţii. 
Ne-am gândit la această iniţiativă pentru că oraşul nostru nu beneficiază de un bazin 
de înot acoperit şi ştiţi foarte bine că înotul este unul din sporturile care asigură o 
dezvoltare armonioasă a tinerilor dar şi pentru cei aflaţi la maturitate sau în vârstă se 
ştie că menţinerea formei fizice determină menţinerea formei psihice a fiecăruia. Nu 
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am venit direct cu proiectul de hotărâre pentru că am considerat împreună cu domnul 
consilier Panfil care este şi dânsul iniţiator al acestei acţiuni, este şi jurist dar şi tată de 
copii minori... ne-am gândit că ar fi bine ca şi oraşul nostru să aibă un astfel de bazin... 
Deci nu am venit direct cu proiectul de hotărâre pentru că am considerat necesar să-l 
discutăm şi să ascultăm şi părerea d-voastră fiind vorba de căutarea unui teren pentru 
o astfel de investiţie. Am considerat că ştrandul municipal are o altă destinaţie şi să fie 
continuată prin hotărârea pe care am luat-o cu fonduri de la bugetul local. Am să vă 
dau citire la câteva elemente din proiect. Hotărârea de Guvern a fost dată în 2007. 
 

 Dl. primar ing. Emil Lemnaru – este o măsură interesantă, dar vreau să vă 
spun că noi analizăm această problemă la Compartimentul integrare europeană de 
aproape doi ani de zile. Nu este o noutate, ştiam acest lucru dar am încercat să 
întindem posibilităţile financiare atât cât putem astăzi. Noi ne-am gândit pentru o 
primă etapă să mergem pe bazine de înot şcolare. Acest lucru l-am văzut şi în 
Norvegia şi în Suedia, este un lucru foarte bun şi copiii fac ora de educaţie fizică cu 
disciplina înot, dar aveau şi ei o problemă cu încălzirea apei. E un lucru bun, dar am 
zis să mergem gradual cu această activitate. Să mergem cu un bazin şcolar şi am putea 
să găsim şi terenul disponibil pe lângă una din unităţile şcolare din oraş care nu are 
nici sală de sport şi atunci printr-un barter cu celelate şcoli se pot face ore şi acolo, 
urmând ca în viitor în funcţie de posibilităţile oraşului să accesăm fonduri pentru un 
bazin în care să se facă şi polo. Apropo de suprafaţa de 12 mii de mp toată este 
brăzdată de conducte de gaz metan, apă, saleduct.  

 
Dl. consilier Nicolcea Gelu – construcţia nu este prin fonduri europene este 

prin Compania Naţională de Investiţii iar a solicita un bazin şcolar la un municipiu 
mai mare de 35 de mii de locuitori mi se pare, pentru că acest bazin de înot pe care l-
am propus noi include şi un bazin şcolar pentru antrenamente, deci rezolvă ambele 
probleme. Şi nu este problemă financiară pentru că proiectul este prin Compania 
Naşională de Investiţii, deci banii vin de la Guvernul României. Nu ar fi un 
impediment dar nu poţi să accesezi fondurile fără să soliciţi acest lucru. Dar ca să 
facem solicitarea, autoritatea locală trebuie să pună la dispoziţie terenul. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru -  noi mai avem pusă la dispoziţia Companiei 

Naţionale de Investiţii terenul de aproape 4 mii de mp pentru o ultimă sală de sport. 
Acolo am putea să schimbăm destinaţia, tot sală de sport dar cu specificul de înot. 
Pentru sala de sport care se termină luna viitoare din Parcul sportiv municipal 
suprafaţa alocată a fost de 5 mii de mp. E aşa mare terenul de polo ? 

 
Dl. consilier Nicolcea Gelu  - terenul de polo are 33 mp ori 25 mp. Avantajul 

este că  include şi un bazin de înot didactic şcolar. 
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D-l preşedinte de şedinţă Bereczki Endre -  vă mulţumesc domnul consilier, 

eu cred că toţi consilierii vom studia materialul d-voastră urmând ca în perioada 
imediat următoare să apară şi un proiect de hotărâre. 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – am să ridic o problemă care am mai ridicat-o în 

cadrul administraţiei locale legat de Şcoala nr.10. Cei de acolo ar trebui să se mute la 
o altă unitate de învăţământ deoarece nu pot ţine cursurile în condiţiile de acolo: praf, 
mizerie, zgomot şi curent cât şi riscul de accidente care este cel mai important motiv, 
existând riscul să mai cadă un plafon, o cărămidă, elevii fiind foarte mici nu 
conştientizează riscul şi se joacă printre schele. Însă la această mutare acceptată au 
apărut următoarele probleme care ar trebui discutate şi găsite şi soluţii. Una ar fi 
legată de transportul copiilor, mai ales pentru categoria 1- 4.   

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru -  rezolvat.  
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian - spaţiul mic în sălile de învăţământ care au fost 

alocate, mobilierul vechi de la şcoala 10 unde intra pe o suprafaţă de 70 mp este greu 
să încapă pe noua suprafaţă de 40 mp. Spaţiile dintre bănci sunt foarte mici. Poate 
găsiţi o altă soluţie de  mobilier. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru -  ar fi o soluţie de nou mobilier dar am dus 

băncile le-am montat şi arată bine. Vor intra 15 mese iar una va rămâne pentru cadrul 
didactic. Cu mici ajustări vor intra şi cu spaţiu suficient între bănci aşa cum sunt cele 
utilizate astăzi de colegii de la Petru Poni pentru că ei au la fel mese. 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – acolo sunt mese care se pot muta pe când cele de 

la şcoala 10 sunt vechi, antice, de 40 de ani şi care nu se pot muta în funcţie de 
necesitatea elevilor. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – dar am găsit soluţii ca, copii care vor face 

acolo să stea în toate condiţiile ca şi la Şcoala nr.10. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian - altă problemă care trebuie luată în considerare 

este momentul finalizării lucrării la Şcoala nr.10. Având în vedere că în fiecare an se 
fac înscrieri la clasa I, părinţii din zonă nu vor fi atraşi de faptul că elevii vor învăţa la 
altă şcoală. Poate se finalizează lucrarea până la 1 septembrie, sau măcar partea de 
interior, sau dacă în cazul în care nu se finalizează până la 1 septembrie vroiam ok de 
la d-voastră ca elevii de la Şcoala 10 să intre o parte la Şcoala 5 şi o parte la Şcoala 7. 
La şcoala 5 am vorbit cu conducerea şi sunt de acord având în vedere că şi ei vor intra 
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într-un proces de modernizare şi ajutorul va fi reciproc, dar la Şcoala 7 am înţeles că 
nu este oarecare deschidere faţă de acest subiect şi vroiam un sprijin din partea d-
voastră în cazul când lucrările nu sunt gata până la 1 septembrie. 

 
 Dl. primar ing. Emil Lemnaru  - termenul de execuţie este în jur de 18 luni. 

Noi am vorbit cu executantul că atunci când îi punem la dispoziţie tot spaţiul şcolar şi 
viteza de execuţie va fi mai bună. Dacă mutăm 20 de clase la Petru Poni aici va fi 
front de lucru şi sperăm ca până în septembrie să fie terminate cel puţin interioarele. În 
privinţa transportului, vor fi 3 autobuze de la Transmoldova care vor transporta copiii 
dimineaţa şi la prânz în două curse. Dimineaţa îi duce la Petru Poni şi la prânz îi aduce 
de la Petru Poni la Şcoala 10. Ei vor avea practic acelaşi traseu care l-au avut şi până 
acum. 

 
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea – Calea Mărăşeşti a devenit proba de 

slalom uriaş. Trebuie o reparaţie şi era bine pe vremea asta. O altă întrebare este: cu 
etnobotanicele ce s-a rezolvat ?  

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru   - vă pot da răspunsul. DN11A, drumul Oneşti 

– Adjud este în administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Bucureşti. Acest drum este foarte important şi când vor fi fonduri, aşa ni s-a 
comunicat de la Compania Naţională de Investiţii lucrurile vor fi rezolvate şi la noi. 
Ne-au promis că anul acesta vor face reparaţii mai substanţiale pe acest tronson de 
drumuri şi avem în acest sens şi promisiunea făcută de domnul ministru de la Oneşti 
că va face tot posibilul să rezolvăm toate aceste probleme. E vorba de rezolvarea a 6 
Km de drum. Este la ora actuală în proprietatea Guvernului României. Trebuie să-şi 
facă fiecare datoria. Repet, drumul de la pasajul „Voievodul” la Rădeana este în 
administrarea Guvernului României. Dar noi vom încerca să mai punem câteva 
plombe ici şi colo, încălcând anumite dispoziţiil legale, dar vreau să înţelegeţi că am 
făcut-o şi anul trecut şi vreau să sensibilizăm pe guvernanţii noştri să ne ajute cu 
această chestiune.  

 
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea -  dacă tot se pun plombele astea ar 

trebui ca utilajul care apasă să niveleze cum trebuie pentru că dacă transformăm 
găurile în dâmburi iar nu am făcut nimic. Şi cu etnobotanicile dacă puteţi să-mi daţi un 
răspuns. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru   - oficial nu se mai fumează în Oneşti. Este 

sub atenţia controlului comercial dacă se întâmplă ceva. 
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Dl. consilier Panfil Gelu – s-au cam epuizat subiectele care doream să le ating, 
dar aş vrea să fac o singură precizare cu bazinul de înot. Problema ar fi terenul. Hai să 
găsim variante. Şi de ce zic să găsim variante pentru că diferenţa dintre proiectul 
secret de la primărie care stă de doi ani de zile şi cel care îl discutăm azi este de 
finanţare. Cel despre care discuta domnul primar este din fonduri proprii. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru  - nu. 
 
Dl. consilier Panfil Gelu – pe aceeaşi structură ? Dacă avem două suprafeţe de 

teren mai mic putem încerca să facem două bazine şcolare. 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru - asta este intenţia noastră să facem două 

bazine în două locaţii şi atunci am rezolva problema. 
 
Dl. consilier Nicolcea Gelu – asta ar însemna 3 mii mp plus 3 mii mp. 
 
Dl. consilier Panfil Gelu -  legat de etnobotanice vroiam să vă întreb dacă s-a 

aplicat vreo sancţiune şi dacă organele de control din cadrul primăriei au închis aceste 
magazine. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – la controalele făcute de autoritatea locală nu 

s-au găsit substanţe etnobotanice în punctele indicate de d-voastră. Controlul s-a făcut 
mixt şi nu s-a găsit nimic. Au fost atenţionate firmele în cauză unde s-a dispus cu 
adrese că dacă se vor întâmpla asemena lucruri intră sub incidenţa legilor penale. 

 
Dl. consilier Oprea Dănuţ – din partea pietonilor că eu nu am maşină, 

trotuarele sunt pline de pietriş. Dacă s-ar putea mătura. 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – noi avem o soluţie originală. Materialul 

antiderapant dat în noiembrie, decembrie va rămâne până în primăvară când se curăţă 
strada. 

 
 
D-l preşedinte de şedinţă Bereczki Endre – nemaifiind discuţii, declar închise 

lucrările şedinţei de astăzi. 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETARUL  

              Bereczki Endre                        MUNICIPIULUI ONEŞTI, 
                                        Cons.jur. Daniel Spânu 
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