ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 16 ianuarie 2012 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Oneşti, la care au participat un număr de 19 consilieri, absentând domnii
consilieri Panfil Gelu şi Munteanu Gh.Vasile.
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 Şova Mihai.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută.
D-l preşedinte de şedinţă Şova Mihai – înainte de a începe ședința vreau să vă
urez un an nou plin de satisfacții și bucurii. Acum dau cuvântul domnului secretar cons.jur.
Spânu Daniel pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 12 decembrie
2011 şi procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 20 decembrie 2011.
D-l preşedinte de şedinţă Şova Mihai – dacă sunt observaţii la procesle-verbale.
D-l preşedinte de şedinţă Şova Mihai – nefiind observaţii supun la vot proceseleverbale.
Se aprobă în unanimitate de voturi.
D-l preşedinte de şedinţă Şova Mihai: am să dau citire ordinei de zi pentru a fi
supusă aprobării:
1. Proiect de hotărâre privind reîntregirea excedentului bugetar al anului 2011, care
este mai mic cu 858.550,39 lei faţă de anul 2010 din excedentul anului 2010 conform
Ordinului Ministerului Finanţelor nr.2985/16.12.2011.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind funcţionarea SC Termon
CT SA Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
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3. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea unităţilor de învăţământ a
clădirilor proprietate publică a municipiului Oneşti în care acestea îşi desfăşoară
activitatea.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
D-l preşedinte de Șova Mihai – dacă sunt observaţii la ordinea de zi ?
Dl. Consilier Ene Gheorghe - dl. Președinte am și eu o obiecțiune la ordinea de zi.
În primul rând vreau să vă spun și eu la mulți ani, sănătate și tot ce vă doriți. La ultima
ședință a Consiliului local, este consemnat în procesul-verbal la pagina 14că s-a hotărât ca
cererea Colegiului ”Dimitrie Cantemir” să fie pusă în discuție la prima ședință a
Consiliului local.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – fac o completare domnul consilier : am primit o
adresă de la ”Dimitrie Cantemir” prin care ne informează că Inspectoratul este abilitat în
pronunțarea deciziei privitoare la clasa a V-a, nu mai este Consiliul local.
Dl. Consilier Ene Gheorghe – bun, așa era corect ! Pentru că noi așa am hotărât la
ultima ședință
D-l preşedinte de Șova Mihai – nefiind alte observaţii supun la vot ordinea de zi:
Pentru: 19 voturi
Se aprobă.
D-l preşedinte de Șova Mihai – vreau să vă anunț că prezența la ședință o veți
semna la sfârșitul ședinței pentru a nu mai părăsi sala la ”diverse”.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind reîntregirea excedentului bugetar al anului 2011, care
este mai mic cu 858.550,39 lei faţă de anul 2010 din excedentul anului 2010 conform
Ordinului Ministerului Finanţelor nr.2985/16.12.2011.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
Dl. director Găbureanu Neculai – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuții:
Dl. Consilier Nicolcea Gelu – este o neconcordanță între expunerea de motive și
raportul de specialitate – este reîntregirea deficitului iar în hotărâre apare reîntregirea
excedentului.
2

Dl. Director Găbureanu Neculai - noi la 31 decembrie 2010 am avut un excedent
mai mare, la 31 decembrie 2011 excedentul este mai mic. Pentru a regla situația în
Trezorerie trebuie să actualizăm această situație.
Dl. Consilier Nicolcea Gelu – am înțeles, dar expunerea de motive la proiectul de
hotărâre se intitulează aprobarea reîntregirii deficitului bugetar iar în proiectul de hotărâre
apare reîntregirea excedentului bugetar.
Dl. Director Găbureanu Neculai - e aceeași doar că nu am mai scris deficit
Dl. Consilier Nicolcea Gelu - formularea nu este corectă !
Dl. Secretar Spânu Daniel – da, facem corectura după hotărâre și în expunerea de
motive pentru că dimineață a trebuit să facem niște corecturi și se pare că nu am reușit să
corectăm proiectul de hotărâre cu expunerea. Vom face corectura necesară. Deci proiectul
va rămâne în forma în care v-a fost d-voastră prezentat.
D-l preşedinte de Şova Mihai – supun spre aprobare proiectul de hotărâre :
Pentru: 19 voturi
Se aprobă.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind funcţionarea SC Termon
CT SA Oneşti.
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive
Dl. ing. Ciobanu Cezar – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. Consilier Martin Ștefan – problema TERMON, văd că apare din nou. Este de
actualitate, este cea mai de actualitate problemă a administrației locale. Nu știu dacă putem
lăsa niște oameni să rămână fără salarii încă o bucată de vreme, mai bine am face
reducerea de personal direct și ar trebui să hotărască administratorul dacă merge pe vechea
schemă sau pe noua schemă. A propune ca niște salariați care au stat acasă 45 de zile fără
salariu să mai stea încă 45 de zile și să fie încadrați nu mi se pare corect. Din aceste motive
noi ne vom abține la a vota acest proiect de hotărâre.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – ei nu rămân fără salariu. Primesc 75% din salariu
și stau acasă.
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D-l preşedinte de Şova Mihai – supun spre aprobare proiectul de hotărâre :
Pentru: 14 voturi
Abțineri: 5 voturi
Se aprobă.
Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea unităţilor de învăţământ a
clădirilor proprietate publică a municipiului Oneşti în care acestea îşi desfăşoară
activitatea.
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 Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Dl. consilier Şova Mihai - prezintă avizul Comisiei de specialitate
D-l preşedinte de ședință Şova Mihai
proiectul de hotărâre :
Pentru: 19 voturi
Se aprobă.

–

nefiind discuţii supun spre aprobare

Diverse:
D-l preşedinte de ședință Şova Mihai – vreau să vă anunț că avem două petiții care
vă vor fi prezentate. Dau cuvântul domnului Primar.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – este un memoriu care îl prezentăm d-voastră
pentru a face intervenție la Guvernul României și la factorii de decizie în vederea susținerii
Rafo pentru a-și lua acea garanție guvernamentală și a reuși să-și relanseze programul de
investiții pe care și l-a propus. Am mai făcut și altădată astfel de intervenții pentru a veni
în sprijinul unităților economice și în mod deosebit a acesteia pentru a o ajuta. Eu am să
dau citire pentru ca apoi dacă d-voastră sunteți de acord să-l și semnați.
D-l preşedinte de ședință Şova Mihai – acum am să dau cuvântul domnului
consilier Olteanu Cezar.
Dl. Consilier Olteanu Cezar – intervenția mea se referă la alegerile locale din acest
an. După cum vă aduceți aminte am fost preocupat încă din momentul în care se discuta ca
o posibilitate comasarea alegerilor, am atras atenția de atunci că este periculoasă această
decizie politică și pe lângă faptul că se încalcă principii ale democrației și pentru noi ca și
actori ai administrației locale ne deranjeazăm pentru că nu mai putem să realizăm o
campanie electorală din care să aibă de câștigat electoratul nostru și din acest motiv am
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fost preocupat mereu de evoluția lucrurilor. În ciuda apelurilor din toate părțile această
coaliție de guvernare autistă și-a continuat strategia, s-a ajuns în faza în care legea a fost
adoptată prin asumarea răspunderii, se află acum în dezbatere la Curtea Constituțională
pentru că opoziția a solicitat constatarea neconstitualității acestei legi; s-a amânat pentru
miercuri decizia Curții Constituționale și în atare condiții inspirat și de faptul că domnul
Președinte s-a dovedit în ultimul timp sensibil la reacția societății, am gândit că este ultima
instanță la care mai putem face apel și din acest motiv am redactat o petiție. Dau citire
acestei petiții.
Dl. Consilier Olteanu Cezar – am dat citire acesti petiții și sper ca toți cei care sunt
implicați în administrația locală să susțină acest demers. Noi sperăm ca toate consiliile
locale din toată țara să fie de acord cu acest demers al nostru și să-i arătăm domnului
Președinte că nu trebuie ignorată și trecută cu vederea o astfel de inițiativă.
D-l preşedinte de ședință Şova Mihai - mulțumim domnului consilier Olteanu și
într-adevăr alegerile locale la termen sunt foarte importante, dar să trecem mai departe, o
să-l rog pe domnul consilier Negoiță să facă o prezentare cu privire la Colegiul ”Dimitrie
Cantemir”.
Dl. Consilier Negoiță Ion – stimați consilieri în ședința trecută la ”Diverse” am
discutat despre solicitarea Colegiului ”Dimitrie Cantemir” pentru înființarea unei clase
gimnaziale. Conform celor discutate atunci d-voastră ați cerut să ne adresăm școlilor prin
comisia noastră și să primim un răspuns cum privesc acest lucru. De altfel așa cum a
anunțat secretarul acest aviz nu-l mai dăm noi îl dau instituțiile de învățământ
coordonatoare, Inspectoratul, dar totuși vreau să vă prezint referatul cu privire la
răspunsurile primate de la școli.
D-l preşedinte de ședință Şova Mihai – dacă mai vrea cineva să ia cuvântul ?
Dl. Consilier Martin Ștefan – este timpul să mai luăm și noi cuvântul că până
acum a fost doar circ, teatru.
D-l preşedinte de ședință Şova Mihai – este părerea d-voastră domnule consilier.
Este ședința ordinară a Consiliului local și vă atenționez și vă rog frumos să aveți decența
cuvenită acestei întruniri. Dacă aveți ceva de spus puteți să vă înscrieți la cuvânt, nu v-a
oprit nimeni să spuneți tot ceea ce doriți.
Dl. Consilier Martin Ștefan – 1) memoriul pe care l-ați inițiat este binevenit din
punctul meu de vedere. Cred că trebuia completat cu un proiect de hotărâre privind
reducerea fiscalității pentru Rafo dar și așa cred că putem să-i ajutăm să înceapă să
demaraze lucrările de investiții și să pornească instalațiile. 2) referitor la ceea ce a spus
colegul meu dl. Olteanu, mă bucură faptul că pe dânsul îl preocupă foarte mult politica la
nivel central, cred că putea face și o petiție online să-și atenționeze șeful de partid să
meargă la ședințele Camerei Deputaților, era interesant dacă făcea așa ceva și pe aia o
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semnam cu dragă inimă. Pentru că a face politică la nivel înalt nu înseamnă numai să fii
ales trebuie să te și prezinți ca să poți face politică. Iar ceea ce reclamă dânsul la
comasarea alegerilor sunt lucruri pe care le-a făcut și Guvernul PNL acum 4 ani de zile
când și-a trasat colegiile preferențial, dar nu a făcut nimeni scandal și nu a comentat
nimeni acest lucru. Să ataci un Guvern fără să fie un reprezentant al lui aici este o chestie
incorectă.
Dl. consilier Ene Gheorghe – văd că în această ședință ne preocupă mai mult
declarațiile politice decât ceea ce se întâmplă în municipiul Onești. Dar dacă am terminat
cu declarațiile politice, am mai ridicat în ședința Consiliului local ceea ce se întâmplă în
Piață. Sunt comercianți care mi s-au adresat mie cu memorii din care ar rezulta
următoarele: că un personaj care a fost primar la Cașin și care acum este director la Piață...
Dl. Primar ing. Emil Lemnaru – nu este director.
Dl. Consilier Ene Gheorghe – oricum este acolo, este un responsabil, iar în
momentul când este de serviciu pentru că se grăbește să ajungă acasă nu se respectă
programul, program care este până la ora 20.00. Începând cu ora 17,30 bagă personalul să
facă curățenie în așa fel încât comercianții să fie obligați să părăsească acel loc. În al doilea
rând mai am plângeri din care rezultă că o parte din personalul care lucrează acolo, femei
de serviciu, sunt folosite în interesul propriu al directorului și al directorului adjunct –
munci agricole și acasă. Am ridicat această problemă în cadrul Consiliului local și domnul
primar a spus că va face cercetări și ne va comunica rezultatul acestora. Am acele plângeri
la mine, am să vi le dau dv. domnule primar și domnului viceprimar cu rugămintea de a
răspunde în scris la ceea ce ați constatat. În situația în care persoanele respective nu vor fi
mulțumite de răspunsul d-voastră o să propun să înființăm o comisie care să analizeze
aceste aspecte.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – în legătură cu acea sesizare făcută la Piața
agroalimentară, administratorul Gosav a fost sancționat conform Codului Muncii cu prima
sancțiune ”mustrare”. Deja suntem în proces, el a făcut acțiune în instanță că i-am dat-o
necorespunzător dar noi am aplicat Codul Muncii. Acum în baza hârtiei care ați primit-o
dv. , am primit-o și noi, am făcut anchetă la piață pe tema asta și este adevărat în perioada
de sărbători la o anumită oră s-au grăbit și ei să-și facă curățenie mai repede dar urmează
să-i dăm zilele acestea următoarea treaptă de sancționare, după care urmează reducerea
salariului și desfacerea contractului de muncă. Deci parcurgem toate etapele care sunt
prevăzute prin lege.
Dl. consilier Ene Gheorghe - foarte corect, noi nu am cerut altceva.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea - am crezut că după evenimentele care s-au
perindat în ultimele zile atitudinea unor colegi de-ai noștri o să fie mai ponderată, să nu
conțină jigniri la adresa noastră. Din nefericire nu mă consider circar deși nu este o
meserie urâtă, dar nu am talentul respectiv. Pe de altă parte să invoci președintele unui
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partid pe care îl critici pentru neprezență, cât avem reprezentanți la vârf care nu știu să
numere, dar decât să faci prostii mai bine să stai acasă. Relativ la evenimentele care se
întâmplă aș vrea să vă spun că și eu ca și d-voastră îmi iubesc poporul. Dar de multe ori
mi-am pus întrebarea de ce reacționăm atât de greu la ceea ce se întâmplă în viața noastră.
De câteva seri mi-am reconsiderat părerea despre poporul român în sens pozitiv. Vreau să
vă anunț că poporul român trăiește, se mișcă și oricât ar încerca unii, orice tiran chiar care
a dominat o lume întreagă și a crezut că este nemuritor, nu au rezistat până la sfârșit, dar
mai ales de ăștia mititei ca președintele statului român ! Noi o să ne solidarizăm cu lumea
asta necăjită care nu a fost chemată de politicieni în stradă ci împinsă de Băsescu în stradă.
Aș vrea ca colegii de la PDL să-și aducă aminte de o rugăminte mai veche să nu mai
jignească cu atâta ușurință. Aici sunt oameni cu părul alb sau mai negru, dar oameni care
au făcut o muncă de conducere, nu-i cazul să ne circărim aici. Iar dacă o ședință se
desfășoară după o anumită ordine este ok. De fapt ordinea lipsește.
D-l preşedinte de şedinţă Şova Mihai – dat fiind că dl. Olteanu a fost invocat mai
devreme are dreptul la replică.
Dl. Consilier Olteanu Cezar – a fost mai rapidă reacția domnului Cetean și a dat o
replică. Ce pot spune este că sunt dezamăgit de felul cum au reacționat colegii de la PDL.
În loc să se discute cu argumente, pe fond, se vine cu reacții de tipul ”tu nu ai bască”.
Dl. consilier Ene Gheorghe - a spus dl. consilier că este dezamăgit de prestația
consilierilor din PDL. Nu știu dacă dl. Cetean s-a solidarizat cu cei care au vandalizat
aseară, asta este treaba d-lui. Eu am o educație, am o cultură, am câțiva ani de zile, cunosc
legile și noi suntem de accord cu toate manifestațiile cetățenilor care se fac în limitele
legii, cu autorizație, dacă sunt spontane fără autorizație dar nu putem fi de accord cu actele
de vandalism cum nu am fost de accord nici cu ouăle care se aruncau cândva în fața d-lui
președinte Iliescu, nu am fost de acord nici cu insulta și batjocura care se aducea cândva dlui președinte Năstase și o mulțime striga să intre la pușcărie, nu am fost de acord nici cu
insultele și uralele în zeflemea car se făceau d-lui ex prim ministru în mandatul trecut. Asta
am vrut să spun, faptul că se manifestă este ok, dar nu suntem de acord cu ceea ce se trece
dincolo de limitele bunului simț.
D-l preşedinte de şedinţă Şova Mihai - dl. Cetean nu a zis că se solidarizează cu
cei care fac acțiuni.
Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea - eu care am îndemnat la decență în
exprimare în Consiliu cu atât mai puțin mă puteam solidariza cu niște huligani. Dacă dvoastră ați înțeles din mișcările astea care au loc de câteva zile numai latura asta este foarte
grav. Iar problema cu educația este problemă de exprimare în primul rând.
Dl. consilier Ene Gheorghe – am fost foarte clar dl.Cetean dar nu m-ați înțeles dvoastră.
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Dl. consilier Negoiță Ion – consider că indiferent de formațiunea politică din care
facem parte, indiferent că suntem în opoziție sau la putere nu putem fi de acord cu
vandalismul și cu cei care fac ce fac, dau foc, distrug. Asta dăunează și țării și poporului
român. Însă nu putem extrapola 200 sau 300 de derbedei la cei câteva mii de oameni care
au ieșit în stradă serile acestea. Sunt sigur că opoziția și puterea vor ajunge la înțelegeri să
găsească soluții astfel încât să se rezolve aceste cereri ale oamenilor. Însă nu putem să-i
amestecăm pe cei ieșiți în stradă cu cei 200, 300 de huligani.
Dl. consilier Nicolcea Gelu – referitor la această petiție pe care o trimitem la
Guvernul României privind repunerea în funcțiune a Rafo cred că ar fi bine ori în cadrul
acestei petiții să menționăm sau să facem și o adresă separată către Președintele României,
pentru că dânsul dacă în 2004 a susținut ceea ce a susținut despre Rafo, în 2009 a apreciat
faptul că Rafo și-a achitat toate datoriile către bugetul statului, și s-a exprimat ca fiu al
Bacăului - că a făcut și școala în Bacău - să susțină Rafo în demersul de a obține garanția
guvernamentală. Chiar se gândise la un proiect mai mare inclusiv cu cei de la OLTCHIM.
De aceea cred că ar avea greutate și o adresă către Președintele României în care cred că va
fi surprins că după 4 ani Rafo după ce și-a plătit datoriile sunt în aceeași situație.
D-na consilier Adobricăi Ioana – am să spun câteva lucruri poate chiar sub
impulsul a ceea ce s-a întâmplat în aceste zile. Iată cum deja se anticipează și ironic ideea
pe care dl. consilier Ene a adus-o în discuție, rezumând totul, această mișcare la nivel de
vandalism. Ne așteptăm domnule consilier la declarații de presă care vor merge în linia
aceasta. Cert este că, fără să fi făcut armată, am observat că primii care au provocat forță și
violență și lipsă de tact a fost Jandarmeria română. Când am văzut acele trupe de jandarmi
ori trupe speciale, nu știu ce erau exact, m-am îngrozit și am avut imaginea apocaliptică a
filmelor istorice cu trupe SS. Cred că s-a dorit să se intimideze pe cei din Piață, pe cei care
au venit cu gânduri bune, pe acei bătrâni disperați, pe acei tineri care au avut prin cuvântul
lor, prin mesajul lor decență, demnitate și corectitudine în cerință, lucru care îl puteați
observa cu ușurință. Sunt dezamăgită, evident sunt dezamăgită să iei dreptul la liberă
circulație, să iei dreptul la acel miting, deja ne spune foarte mult ce înseamnă aceste
situații. Am să închei cu o formulă care a fost foarte bine concentrată, etichetată de unul
din vorbitorii de televizor, este vorba de domnul Atanasiu ”Republica, Jandarmeria
română”. Atât am avut zilele astea. Nu am avut Guvern, nu am avut ministru de interne.
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – referitor la ce s-a discutat am și eu de zis ceva. Eu
unul nu sunt de acord cu alegerile comasate. Deturnăm problemele de fond ale
alegătorului. Una este să se orienteze pe probleme de ordin local, județean și alta este să
discuți probleme de ordin național. Ele trebuie să fie la termen pentru că sunt condițiile din
Constituția României de a le ține la termen. Nu s-a întâmplat nimic, nu este calamitate, nu
este război, nu este ceva care să prelungească mandatul primarului și al consilierilor locali,
județeni. Nu are niciun rost. E o chestie care încalcă normele europene iar economia
despre care se vorbește este un lucru fals. Nu se face nicio economie. Să trec la cealaltă
problemă. Astăzi s-a deschis Școala generală nr.10 și este rodul muncii făcută de dv și de
către executiv. S-a deschis cu 6 luni mai devreme și copiii deja au început semestrul II în
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școală nouă. Am discutat dimineață cu cadrele didactice și toți sunt mulțumiți și bucuroși
de acest lucru care arată defapt că există preocupare din partea autorității locale atât
executiv cât și deliberativ. Precizăm acum că avem Școala nr.7 modernizată, Școala nr.2
modernizată și Școala nr.10 modernizată. Este un lucru care ne bucură pe toți și să ne
orientăm mai mult către locuitorii municipiului nostru. Cât de curând vor începe
modernizările și la Gh.Asachi și apoi D.Cantemir. Avem documentațiile pregătite pentru
Școala generală nr.1, Școala Ghiță Mocanu și Școala Ștefan cel Mare și Sfânt. Ne zbatem
să atragem fonduri europene și pentu aceste unități școlare. Celelalte arată cât de cât bine,
inclusiv Colegiul Petru Poni unde s-au făcut eforturi de-a lungul anilor mai susținute decât
în altă parte. Și vreau să felicit Consiliul local și pe toți cei care au particpat la acțiunea de
implementare a programului stabilit încă din anul 2007. Vă mulțumesc pentru acest lucru!
D-l preşedinte de şedinţă Şova Mihai – nemaifiind discuţii, declar închise lucrările
şedinţei de astăzi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Şova Mihai

SECRETARUL
MUNICIPIULUI ONEŞTI,
Cons.jur. Daniel Spânu
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