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

PROCES – VERBAL 
 
 

Încheiat astăzi, 03 septembrie 2012, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Oneşti, la care au participat 16 consilieri din totalul de 19 consilieri 
în funcţie, lipsă fiind domnii consilieri Lemnaru Emil, Sergentu Adrian şi Brînzaniuc 
Adrian. 
 

Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că şedinţa 
consiliului local este legal constituită.  

 
Dl. consilier Tofan Ioan – cel mai în vârstă dintre consilieri propune ca lucrările 

şedinţei de astăzi să fie conduse de domnul consilier Jitcovici Vicenţiu Aurelian.  
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută.  
 
Dl. preşedinte de şedinţă Jitcovici Vicenţiu Aurelian – Cunoaşteţi proiectul 

ordinii de zi? Dl. preşedinte de şedinţă Jitcovici Vicenţiu Aurelian dă citire ordinii de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 

Oneşti pe anul 2012. 
                                                                        Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către SC 
Transelectrica SA pentru toată durata de viaţă a instalaţiei, a unui teren în suprafaţă de 
57,76 mp, pentru amplasarea unui stâlp aparţinând LEA 220 KV, Gutinaş-Dumbrava.  
                                                                           Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivei Diana Chelaru, 
medaliată la Jocurile Olimpice de la Londra. 
                                                                           Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Serviciul 
de Ambulanţă Judeţean Bacău, a unui spaţiu în suprafaţă de 300 mp, situat în incinta 
Spitalului Municipal Oneşti. 
                                                                          Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  
 

Dl. preşedinte de şedinţă Jitcovici Vicenţiu Aurelian – Sunt observaţii de făcut? 
Nefiind discuţii, supun la vot proiectul ordinii de zi: 

Pentru: 16 voturi, 
Se aprobă în unanimitate. 
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Dl. preşedinte de şedinţă Jitcovici Vicenţiu Aurelian – Dau cuvântul domnului 

secretar cons. jur. Daniel Spânu pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare 
a Consiliului Local Oneşti din data de 24 august 2012. 
 

Dl. preşedinte de şedinţă Jitcovici Vicenţiu Aurelian – Dacă nu sunt observaţii 
asupra procesului-verbal prezentat, supun la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local Oneşti din data de 24 august 2012. 

Pentru: 15 voturi. 
             01 abţineri 
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 2012. 
                                                                        Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

 
Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl. director Nicolae Găbureanu – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate. 
 
Discuţii: 
 

Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Vreau să vă anunţ că la acest proiect a 
intervenit o mică modificare sau mai exact o completare.  Se va adăuga un nou articol, 
art.2, celelalte articole se vor numerota în mod corespunzător. Art.2 prevede următorele: 
„Se aprobă cofinanţarea Turneului Internaţional de Tenis Gentelmen' s Tenis Cup în 
Municipiul Oneşti în valoare de 8.500 lei.”. Este un turneu anual care se desfăşoară în 
Municipiul Oneşti. Este un turneu adresat veteranilor. Solicitarea a venit pe ultima sută de 
metri, iar domnul primar a fost de accord să finanţăm şi noi această competiţie. 
 

Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel –.Trecând peste materialul prezentat, am 
observat că nici la secţiunea de funcţionare şi nici la cea de dezvoltare, la protecţia 
mediului nu este alocat nici un fond. Cred că era cazul să ne gândim puţin şi la protecţia 
mediului, având în vedere că este o componentă importantă. Poate pe viitor vom acorda 
mai multă atenţie acestui capitol. 
 

Dl. preşedinte de şedinţă Jitcovici Aurelian Vicenţiu – Dacă nu mai sunt discuţii, 
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 15 voturi. 
             Se aprobă . 
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Se trece la punctul al doilea de pe ordinea de zi: 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către SC 

Transelectrica SA pentru toată durata de viaţă a instalaţiei, a unui teren în suprafaţă de 
57,76 mp, pentru amplasarea unui stâlp aparţinând LEA 220 KV, Gutinaş-Dumbrava.  
                                                                           Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  

 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Şi aici înainte de a citi expunerea de motive 

aş dori să fac o precizare, mai exact o înlocuire de termeni, pentru a fi în acord cu Legea nr. 
123/2012, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, şi pentru a nu crea suspiciuni, în 
loc de acordarea „transimterii cu titlu gratuit” se va scrie „transmiterii dreptului de uz”, 
pentru că aşa este specificat expres prin legea nr.123/2012. 

 
Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl. ing. Medianu Laurenţiu – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate. 
  

Dl. preşedinte de şedinţă Jitcovici Aurelian Vicenţiu – Dacă nu sunt discuţii, 
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 16 voturi. 

Se aprobă în unanimitate. 
 

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi: 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivei Diana Chelaru, 

medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Londra. 
                                                                           Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  
 

Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
   
 Dl. director Nicolae Găbureanu – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
  
Discuţii: 
 

Dl. Secretar Daniel Spânu – Fac precizarea că acest proiect va avea următorul titlu 
„Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivei Diana Chelaru, medaliată la 
Jocurile Olimpice de la Londra”. 

 
Dl. consilier Şova Mihai – Dacă tot acordăm o premiere sportivei Diana Chelaru, 

aş propune un amendament la acest proiect şi anume: să fie scutită la plata întreţinerii pe o 
perioadă de 5 ani. Aici mă refer la tot ceea ce însemnă întreţinere, chirie. Mai corect spus 
toate cheltuielile aferente apartamentului să fie suportate de la bugetul local. 
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Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel –.Cred că s-a sctrecurat o mică greşeală în 
tehnoredactare. Aici apare ca iniţiator domnul ing Emil Lemnaru. 

 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Este vorba despre o greşeală de 

tehnoredactare. S-a lucrat peste un proiect mai vechi. Ne cerem scuze. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – Voi ridica o problemă pe care am supus-o atenţiei 

dumneavostră şi acum trei ani, legată de sportul oneştean. După cum se vede rezultatele la 
olimpiadă în ultimii ani, sunt din ce în ce mai puţine.Spun acest lucru, pentru că am 
observat că sportul nu prea mai este un obiectiv naţional. Aici ţinem cont şi de greutăţile 
financiare. Acum câţiva ani am cerut administraţiei locale o strategie a sportului oneştean 
pentru o perioadă de 3-5 ani, în implicarea administraţiei locale în menţinerea a ceea ce 
avem şi în dezvoltarea a ceea ce am avut. Sunt multe valori care au dispărut din Oneşti, şi 
nu datorită antrenorilor care nu mai fac performanţă ci datorită situaţiei financiare grele cu 
care se confruntă. Un alt aspect pe care vreau să-l ridic este: implicarea administraţiei în 
dezvoltarea sportului de masă. Sportul de masă este singura sursă a sportului de 
performanţă. Un sportiv de performanţă, şi aici poate să confirme antrenori cu peste 30 de 
ani de vechime, se creşte în peste 10 ani. Asta înseamnă atăt implicarea administraţiei 
locale, a antrenorului cât şi a părinţilor. De aceea ridic un semn de întrebare şi de informare 
totodată, ca administraţia locală să se implice mai mult în acţiuni sportive, ca cele din 
ultimul timp, dar să fie pe diferite teme sportive, ca oneştenii, atât copii cât şi părinţii să 
vadă că sportul reprezintă o alternativă a petrecerii timpului liber şi de ce nu o sursă de 
satisfacţie. Acum doi ani a fost un proiect de premiere a sportivilor. Tot acolo era şi un 
nivel de premiere a antrenorilor, pentru că un sportiv de performanţă nu ajunge la 
rezultatele respective fără implicarea unui antrenor. Trebuie să ţinem seama că antrenorii 
petrec cea mai mare parte a timpului în pregătirea acestor sportivi. Terenurile de sport din 
Oneşti ar trebui puse la dispoziţia celor care vor să facă sport, într-un mod organizat, în 
special copiilor. 
 

Dl. consilier Martin Ştefan – Constat cu bucurie că, colegii noştri au venit lângă 
sport. Constat cu bucurie că domnul Zarzu revine la ceea ce a discutat acum un an şi 
jumătate. Constat cu bucurie că domnul Şova este mână largă, deşi acum o jumătate de an 
nu ştia cum să blocheze cheltuielile. Este un lucru îmbucurător faptul că suntem toţi alături 
de sport. Este un lucru îmbucurător că toţi ne dorim să dezvoltăm sportul de performanţă, şi 
vreau să vă aduc aminte că pentru bugetul pe anul 2011 am avut o propunere de modificare 
de buget pentru alocarea sumei de un miliard lei pentru sportul de performanţă în 
municipiul Oneşti, proiect la care cu voioşie au votat împotrivă. 

 
Dl. consilier Şova Mihai – Faptul că a fost invocat numele meu aş dori să dau un 

răspuns. Reamintesc domnului consilier Martin, că am susţinit şi susţin acest proiect. Mai 
mult am aprobat un Ghid de finanţare a activităţilor sportive. Chiar vă rog ca de aici în colo 
să ţinem seama de aceste ghiduri de finanţare. 

 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Înainte  de a supune la vot aş vrea să citesc 

tot amendamentul şi tot articolul ca să nu fie nici un fel de discuţii:” Se aprobă premierea 
sportivei Diana Chelaru, medaliată la Jocurile Olimpice de la Londra, cu suma de 10.000 
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lei net, precum şi  repartizarea unei locuinţe din fondul ANL, chiria şi cheltuielile de 
întreţinere vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Oneşti, pe o perioadă de 5 ani” 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Jitcovici Aurelian Vicenţiu – Dacă nu mai sunt discuţii, 

supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 16 voturi. 

Se aprobă în unanimitate 
 
Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi: 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Serviciul 

de Ambulanţă Judeţean Bacău, a unui spaţiu în suprafaţă de 300 mp, situat în incinta 
Spitalului Municipal Oneşti. 
                                                                          Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  

 
Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dna cons. jur. Romedea Laura – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
  
Discuţii: 
 

Dl. consilier Martin Ştefan – Un singur amendament dacă se poate la forma 
proiectului. La art.3. „Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bacău – Substaţia Oneşti se obligă 
să pună la dispoziţia Primăriei Oneşti, în mod gratuit, o ambulanţă cu ocazia manifestărilor 
publice şi sportive din municipiu, la solicitarea scrisă a Municipiului Oneşti.” Este singurul 
amendament pe care vreau să-l fac. 

 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Manifestarea publică le implică şi pe cele 

sportive 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – Eu zic că este ok să introducem şi acest lucru. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Nu este nici o problemă. Eu zic că asta a 

fost şi ideia cănd am purtat discuţiile, săptămâna trecută cu cei de la Serviciul Judeţean de 
Ambulanţă Bacău. Noi în mod normal plăteam. Am discutat cu dânşii şi asta a fost 
condiţia: noi le dăm spaţiul şi ei ne pun la dispoziţie ambulanţa în mod  gratuit. Să fie un 
ajutor reciproc. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – Cred că se ştie unde bat: bat la fotbal, acolo este 

obligatoriu participarea unei ambulanţe echipate la desfăşurarea jocurilor oficiale. Pentru 
aceasta solicit să fie inclus şi acest articol. 

 
Dl. consilier Şova Mihai – Aş avea o singură întrebare. Dacă terenul respectiv este 

dat în administrarea spitalului? Pentru că atunci am avea nevoie şi de avizul spitalului? 
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Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Vreau să vă spun că în momentul când s-a 
pus pe hărtie acest proiect, ne-am consultat cu conducerea Spitalului Municipal Oneşti. 
Mai mult decât atât toate datele le-am preluat de la dumnealor. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Jitcovici Aurelian Vicenţiu – Dacă nu mai sunt discuţii, 

supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 16 voturi. 

Se aprobă în unanimitate 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Jitcovici Aurelian Vicenţiu – Având în vedere că este o 

şedinţă extraordinară, iar punctul diverse nu există, declar închise lucrările şedinţei de 
astăzi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETARUL  
     Jitcovici Aurelian Vicenţiu                        MUNICIPIULUI ONEŞTI, 
                               Cons.jur. Daniel Spânu 
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