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

PROCES – VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 05 aprilie 2012 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Oneşti, la care au participat un număr de 19 consilieri. 
 
 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 doamna consilier Adobricăi Ioana.  
 
 Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută. 
 
  D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – dă cuvântul domnului secretar 
cons.jur. Spânu Daniel pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de  09 
martie 2012.   
  
  D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – întreabă dacă sunt observaţii la 
procesul-verbal.   
  
  D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana –   nefiind  observaţii supun la vot 
procesul-verbal din data de 09 martie 2012. 

Pentru: 18 voturi 
Se aprobă. 
  
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana - înainte de a da citire ordinei de zi, 

vreau să comunic presei că le dau şansa de a lua un cadru general după care am rugămintea 
de a opri camerele de filmat, pentru că înţeleg eu , ei nu sunt acreditaţi şi nu au autorizaţie de 
funcţionare. 

 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana - vreau să vă anunţ că faţă de 

convocatorul care l-aţi primit prin corespondenţă, pe ordinea de zi au mai fost introduse încă 
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trei proiecte de hotărâre iniţiate de dl. primar – ing Emil Lemnaru. Dau citire ordinei de zi a 
şedinţei şi supun spre aprobare: 

1.Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Cetean Bălănică 
Mircea Nicolae şi vacantarea mandatului de consilier local. 

                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
2 Proiect de hotărâre privind validarea domnului Jitcovici Aurelian Vicenţiu în 

funcţia de consilier local al municipiului Oneşti 
                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
3. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului unic la SC Termon CT SA 

Oneşti. 
                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al 

Municipiului Oneşti pe anul 2011.  
                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetului pe 

anul 2011 al SC TERMON CT SA. 
                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2012 al SC TERMON CT SA Oneşti. 
                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil al contului de profit şi 

pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2011 la SC DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT 
ONEŞTI SA. 

                                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2012 al SC DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT ONEŞTI SA. 
                                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe 

anul 2011 al unităţi administrative Oneşti.. 
                                                                 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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10.Proiect de hotărâre privind revocarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 
construirea unui Show –  room, în Oneşti, str. Belvedere nr.7A, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local nr.2/2010. 

                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri pentru cimitirul 

ortodox din cartierul 6 Martie. 
                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Raportului anual privind stadiul realizarii 

masurilor din Planul de calitate a aerului pentru pulberi PM10 in municipiul Onesti". 
                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
  
13. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Oneşti la Convenţia Primarilor 

în vederea dezvoltării unor planuri locale de acţiuni pentru promovarea eficienţei energetice 
şi a energieie durabile. 

                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
  
14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei in faza de studiu de 

fezabilitate a investitiei ,, Centrala solara de preparare a apei calde de consum pentru 500 
apartamente , la PT 16 , Municipiul Onesti, Judetul Bacau" 

                                                   Iniţiator:Olteanu Petre Cezar – consilier local şi 
                                                                  Şova Mihai – viceprimar  
 
15. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Oneşti cu Fundaţia 

„IMPREUNA SPRE VIITOR PE CALEA VIETII”, în vederea finanţării şi realizării in 
comun a unui proiect de interes public local „Centrul social pentru copiii străzi – 
CANDOAREA”.   

                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului 

de personal şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de 
specialitate al primarului, instituţiilor/servicilor publice din subordinea consiliului local, 
precum şi serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul 
Oneşti. 

                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între municipiul 

Oneşti şi Fotbal Club Municipal Dinamo Oneşti. 
                                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
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                                                                şi Florian Constantin – consilier local 
 
18. Proiect de hotarare privind transformarea Serviciului public « Directia de 

Asistenta Sociala Onesti » in  « Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti », şi aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii în mod corespunzător.     

                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 
19. Proiect de hotarare privind aprobarea casării unor mijloace fixe la SC DOMENIU 

PUBLIC ŞI PRIVAT ONEŞTI SA. .     
                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor la Cinema Capitol şi Ştrandul 

Municipal, precum şi închirierea unor spaţii la aceste obiective. 
                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 
21. Proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii unui credit pentru sustinerea 

cofinantarii si a cheltuielilor eligibile ale  proiectelor cu finantare  europeana 
nerambursabila. 

                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 
22 Proiect de hotărâre privind validarea doamnei Nistor Aurica în funcţia de consilier 

local al municipiului Oneşti 
                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

 Dl. Secretar cons.jur. Spânu Daniel – Aş vrea să fac o precizare: având în vedere că 
doamna consilier Nistor Aurica nu se află în sală pentru a depune jurământul după validare, 
ultimul proiect de pe ordinea de zi se retrage, pentru că nu îşi mai are rostul.     
 

D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – dacă sunt observaţii la ordinea de zi ? 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – Îninte de a trece la vot aş vrea să 

mulţumesc presei. Cred că s-au luat destule cadre, iar dacă nu veţi opri camerele, vom 
suspenda şedinţa până vă veţi conforma. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – dar avem ceva de ascuns? De ce nu lăsaţi presa să-şi 

facă treaba? 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nu sunt acreditaţi. 
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Dl. consilier Martin Ştefan – ne ascundem în spatele unei hârtii? Nu cred că ar fi 
cazul. Având în vedere că este o şedinţă publică la care ar trebui să aibe acces toţi oneşteni. 

 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – şedinţa publică este pentru oneşteni , 

nu pentru presă! Şi deasemenea îl voi ruga pe domnul secretar să ia toate măsurile pentru 
buna desfăşurare a şedinţei. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – şi aceştia cum ar trebui să afle, dacă nu prin presă? 
 
Dl. Secretar cons.jur. Spânu Daniel – domnilor consilieri, avem un regulament, şi v-

aş ruga să-l respectăm. Preşedintele de şedinţă a dispus o măsură, pe care trebuie să o 
respectaţi. Domnule cameraman, vă rog frumos să părăsiţi sala dacă nu vă conformaţi, ori 
dacă nu voi chema jandarmul. 

 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun la vot ordinea de zi: 
Pentru: 18 voturi 
Se aprobă. 
 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Cetean Bălănică 

Mircea Nicolae şi vacantarea mandatului de consilier local. 
                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă referatul constatator.  
Dl. consilier Munteanu Gh. Vasile – prezintă avizul Comisiei de specialitate. 
 

 D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun spre aprobare 
proiectul de hotărâre : 
          Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 

 
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi: 
2 Proiect de hotărâre privind validarea domnului Jitcovici Aurelian Vicenţiu în 

funcţia de consilier local al municipiului Oneşti 
                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – înainte de a da cuvântul domnului 

viceprimar, poate să ne asigure cineva că acele camere sunt închise? 
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Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – vă rog să întoarceţi obiectivul spre 
dumneavoastră sau să părăsiţi sala. Mulţumim. 

 
Dl. viceprimar Şova Mihai – prezintă procesul verbal de validare a domnului 

Jitcovici Aurelian Vicenţiu 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre : 
 Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 
 
 D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – Îl invităm pe domnul consilier 
Jitcovici Aurelian Vicenţiu să depună jurământul. 

 
Dl. consilier Jitcovici Aurelian Vicenţiu – depune jurământul. 
 
 
Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi:  
3. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului unic la SC Termon CT SA 

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 Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate   

 
Discuţii: 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – din respect pentru noul nostru coleg, vreau să iau 

cuvântul acum şi nu am vrut să îl iau atunci când a fost validat dumnealui. Sunt nespus de 
dezamăgit pentru că am ajuns într-o situaţie în care ne ascundem de noi înşine, de oneştenii. 
Ţin să remarc că această şedinţă ar fi trebuit să fie publică, şi trebuie să fie publică, şi toată 
lumea să aibe acces la informaţie. Faptul că ne trasformăm într-un consiliu local poliţienesc, 
care verifică dacă camerele de filmat sunt închise sau nu, chemăm jandarmii să-i dea afară. 
Cred că ar fi fost mai simplu să-i fi dat afară de la început şi atunci ar fi fost mult mai 
simplu. Din acest motiv vreau să protestez public pentru că presa nu este lăsată să-şi facă 
datoria în cadrul şedinţelor de consiliu. Şi un alt mod de a-mi exprima public dezaprobarea 
faţă de această decizie a doamnei preşedinte şi a forţei politice care este la putere, părăsesc 
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sala de şedinţe cu convingerea că acest consiliu nu mă mai reprezintă. Vă mulţumesc şi vă 
doresc Sărbători fericite! 

 
Dl. consilier Martin Ştefan  părăseşte sala de consiliu. 
 
D-na jurnalist Dana Lungu – am făcut hârtia care arată că am acreditarea necesară 

pentru a filma şi aş vrea să o depun la dumneavoastră. 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – doamna jurnalist, se ştia de această 

hârtie. Se putea face îninte de a începe şedinţa, conform legii. Nu în timpul şedinţei. Acum 
consider că acea hărtie nu a fost depusă la timp. 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – vă rog să o depuneţi la Registratura unităţi 

administrative pentru a fi înregistrată, şi în termenul legal veţi primi un răspuns. 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun spre aprobare proiectul de 

hotărâre : 
 Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 
 

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi:  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al 

Municipiului Oneşti pe anul 2011.  
                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl. director ec. Nicolae Găbureanu– prezintă raportul de specialitate. 
 

Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – 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 contului de încheiere a execuţiei bugetului pe 

anul 2011 al SC TERMON CT SA. 
                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl. director ec. Nicolae Găbureanu– prezintă raportul de specialitate. 
 

Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Discuţii: 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Am de făcut doar o precizare. Pentru că în 

proiectul de hotărâre nu a fost prins şi raportul comisiei de cenzorii, şi am văzut că este în 
sală un reprezentant al comisie de cenzori de la SC TERMON CT SA, vom completa 
proiectul de hotărâre cu un articol prin care se aprobă şi raportul comisei de cenzori. 

 
Dl. Nuţu Dumitru cenzor SC TERMON CT SA – Stimaţi consilieri, eu îmi desfăşor 

activitatea la această societate încă de la infiinţarea acesteia, şi aş vrea pe această cale să vă 
mulţumesc. Astăzi când vă voi prezenta situaţia de la SC TERMON CT SA consider că am 
ieşit din societate. Pentru tot ce aţi făcut pentru mine, în sensul că m-aţi ţinut activ în 
societate, vreau să vă mulţumesc. Nu am prezentat raportul comisiei de cenzori din 
următoarele motive: bilanţul contabil, bilanţul pierderilor şi a câştigurilor, situaţiile contabile 
într-un cuvânt, din punctul meu de vedere nu au semnăturile legale. Domnul Cornel 
Ştefănescu a fost până în luna februarie administrator la SC Termon CT SA, a fost înlocuit 
prin dispoziţia dumneavostră, iar actetle care se emit după această data trebuie să fie 
obligatoriu semnate de cel care conduce societatea. Din acest punct de vedere, eu consider că 
situaţiile finaciare.... 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – domnule cenzor referiţivă doar la situaţiile finaciare 

şi nu la problemele juridice, mai exact la raportul comisie de cenzori care ar trebui să-l 
prezentaţi, pentru partea juridică avem jurişti. Dacă aveţi un raport vă rugăm să-l prezentaţi 
secretarului municipiului.Dumneavoastră ar fi trebuit să prezentaţi situaţia de la societate 
punctual: ce s-a făcut, ce nu s-a făcut, dacă sunt abateri, dacă sunt rezolvate treburiele corect 
acolo, dacă contractele sunt încheiate în mod corespunzător. Aceste lucruri trebuiesc 
prezentate. 

 
Dl. Nuţu Dumitru cenzor SC TERMON CT SA –  vreau să îmi prezint şi eu punctul 

de vedere. Eu analizez contul de profit şi pierderi, mai exact bilanţul societăţii comerciale 
prezentat în formă legală, ori când acesta nu este încheiat în condiţiile stabilite de cadrul 
legal. Eu dacă sunt menţinut în funcţie până la data de 31 martie eu îl predau, dar dacă 
dumneavoastră m-aţi schimbat eu nu mai pot semna pe un raport când eu nu mai sunt cenzor 
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Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Domnule Nuţu pentru liniştea dumneavoastră, 
vă pot spune că administratorul potrivit legii, poate împuternici orice pesoană din societate 
să semneze orice document din societate. Faptul că a semnat domnul Ştefănescu nu are nici 
o relevanţă. consider că nu este nici un impediment legal ca domnul Ştefănescu să semneze 
documentele. 

 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – domnule Nuţu, ca preşedintă de 

şedinţă vă rog să ne prezentaţi raportul comisiei de cenzori şi nu aprecieri care vin din altă 
zonă. Aţi fost rugat şi de domnul primar, iar domnul secretar va dat sfaturile necesare. Dacă 
nu îl aveţi, veţi veni altă dată cu un raport corect şi complet pe care îl vom dezbate într-o altă 
şedinţă viitoare. Consider că acum nu aveţi un raport complet ci numai nişte aprecieri de 
suprafaţă, astfel că ar fi bine să fim temeinici cu cifre, cu date, cu aspecte care ţin de 
responsabilitatea dumneavostră. Vă mulţumim. 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – În aceste condiţii proiectul de hotărâre rămâne 

în forma prezentată. 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Domnule Nuţu vă reamintim că aveţi anumite 

răspunderi legale iar pentru desfăşurarea activităţii tebuie să prezentaţi acest raport chiar 
dacă vă place sau nu, deasemenea aveţi şi nişte răspunderi pe Legea nr.31 a societăţilor 
comerciale precum şi a Actului constitutiv, şi v-aş ruga să prezentaţi raportul comisiei de 
cenzori, în caz contrar vă veţi atrage răspunderea legală. Nu este o ameninţare ci doar o 
menţiune a prevederilor legale.  

 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre : 
 Pentru:  14  voturi 
 Abţineri: 3 voturi 
          Se aprobă. 

 
Se trece la punctul şase de pe ordinea de zi:  
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2012 al SC TERMON CT SA Oneşti. 
                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl. director ec. Nicolae Găbureanu– prezintă raportul de specialitate, cu 
modificările aduse proiectului. 
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Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Discuţii: 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – aşa cum a precizat şi domnul Găbureanu, 

proiectul iniţial a suferit câteva modificări, modificări care cred că au fot discutate în 
comisia economică. 

 
Dl. consilier Olteanu Cezar – sigur! 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – 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 aprobarea bilanţului contabil al contului de profit şi 

pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2011 la SC DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT 
ONEŞTI SA. 

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

   
 Dl. director ec. Nicolae Găbureanu– prezintă raportul de specialitate 
 

Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre : 
 Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 

 
 
Se trece la punctul opt de pe ordinea de zi:  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2012 al SC DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT ONEŞTI SA. 
                                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 
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 Dl. director ec. Nicolae Găbureanu– prezintă raportul de specialitate 
 

Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre : 
 Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 

 
Se trece la punctul nouă de pe ordinea de zi:  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe 

anul 2011 al unităţi administrative Oneşti.. 
                                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl. director ec. Nicolae Găbureanu– prezintă raportul de specialitate 
 

Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – Rog presa să nu ne mai bruieze cu 

telefoanele pentru  a se desfăşura în condiţii bune această şedinţă de consiliu. 
 
 Dl. consilier Nicolcea Gelu Titel – sunteţi prea severă! Îi certaţi mereu ca pe nişte 

copii. 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – o precizare am de făcut şi anume în cadrul 

proiectului apare eronat anul 2010. Este o greşeală de tehnoredactare, este anul 2011. 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre : 
 Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 

 
Se trece la punctul zece de pe ordinea de zi:  
10.Proiect de hotărâre privind revocarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru 

construirea unui Show –  room, în Oneşti, str. Belvedere nr.7A, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local nr.2/2010. 

                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. ing. Stanciu Gheorghe  – prezintă raportul de specialitate 
 
Dl. consilier Nicolcea Titel – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Dl. consilier Munteanu Ghe. Vasile – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre : 
 Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 

            
Se trece la punctul unsprezece de pe ordinea de zi:  
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri pentru cimitirul 

ortodox din cartierul 6 Martie. 
                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 
 
Dna Romedea Laura Teodora  – prezintă raportul de specialitate 
 
Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre : 
 Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 

 
Se trece la punctul doisprezece de pe ordinea de zi:  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Raportului anual privind stadiul realizarii 

masurilor din Planul de calitate a aerului pentru pulberi PM10 in municipiul Onesti" 
                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 
 
Dna ing. Diana Pavel  – prezintă raportul de specialitate 
 
Dl. consilier Nicolcea Gelu Titel – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
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D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre : 
 Pentru:  15  voturi 
          Se aprobă. 

 
Se trece la punctul treisprezece de pe ordinea de zi:  
13. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Oneşti la Convenţia Primarilor 

în vederea dezvoltării unor planuri locale de acţiuni pentru promovarea eficienţei energetice 
şi a energieie durabile. 

                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. cons. jur. Chiriac Robert Ionuţ  – prezintă raportul de specialitate 
 
Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Discuţii: 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – mie mi se pare un proiect de hotărâre 

semnificativ. Aş recomanda, din perspectiva consilierului care sunt, să aprobăm acest 
proiect, şi propun ca prin reprezentantul nostru să ceară o atitudine foarte fermă împotriva 
politici guvernamentale foarte otrăvite. 

 
Dl. consilier Olteanu Petre Cezar – vreau să salut această iniţiativă a domnului 

primar şi să-mi exprim şi satisfacţia pentru demersul făcut. După cum ştiţi noi liberali, chiar 
de la începutul mandatului am arătat o preocupare pentru eficienţa energetică. În acest sens 
noi chiar am constituit la nivelul oragnizaţiei o comisie de eficienţă energitică şi energii 
regenerabile, simţind că această preocupare va creşte în intensitate la nivelul comisiilor 
europene. Iată că această preocupare se materializează. Este cunoscut faptul că pentru 
perioada care urmeză, 2014 - 2020 cele ai multe fonduri venite de la comisia europeană 
pentru programe cu finanţări nerambursabile merg spre eficentizarea energiilor regenerabile 
şi creşterea eficienţei energetice. Iniţiativa domnului primar ne aduce într-o companie 
onorabilă. Am cercetat să văd cine mai face parte din această convenţie a primarilor şi am 
constatat, pot spune eu, printre primi, şi constituie o premiză această apartenenţă la 
convenţia primarilor, o premiză pentru a accesa fonduri nerambursabile pentru creşterea 
eficienţei energetice şi valorificarea energiei regenerabile. 

 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun spre aprobare proiectul de 

hotărâre : 
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 Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 

 
Se trece la punctul paisprezece de pe ordinea de zi:  
14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei in faza de studiu de 

fezabilitate a investitiei ,, Centrala solara de preparare a apei calde de consum pentru 500 
apartamente , la PT 16 , Municipiul Onesti, Judetul Bacau" 

                                                   Iniţiator:Olteanu Petre Cezar – consilier local şi 
                                                                  Şova Mihai – viceprimar  
 
Dl. consilier Olteanu Petre Cezar –  prezintă expunerea de motive. 
 
Dna. ing Bordei Livia  – prezintă raportul de specialitate 
 
Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Discuţii: 
 
Dl. consilier Coandă Ghe. Bebe – este de salutat că se doreşte finanţarea unei astfel 

de investiţie. După părerea mea paralela care s-a făcut cu Olteniţa nu este cea mai bună, 
chiar dacă are cea mai mare vechime în ceea ce priveşte funcţionarea ei. Ar fi fost mult mai 
interesant o paralelă cu Odorheiul- Secuiesc, pentru că ne situăm, din punct de vedere 
geografic, cam în aceiaşi zonă privind expunerea la soare. Cred că acest lucru contează cel 
mai mult, pentru a şti ce temperaturi sunt în anumite perioade ale anului.Deci, paralela cu 
Olteniaţa este o greşeală din punctul meu de vedere. Al doilea: sincer să fiu nu ştiu câte 
apartamente mai sunt la CT 16. Aici se face o investiţie pentru 500 de apartamente şi mă 
îndoiesc că ar mai fi atâtea apartamente. Poate ar trebui analizată această investiţie la 
volumul care este acum, plus să zicem un 20-30%. Investiţia proiectului este mult prea mare 
pentru ceea ce este acolo. Pe de altă parte nu ştiu dacă ar trebui să mergem pe aceiaşi 
variantă pe care au mers cei de la Olteniţa cu Junkers, pentru că 20% din preţ este firma. Din 
puntul meu de vedere comparaţia aceasta este cam forţată şi materialul ar trebui refăcut puţin 
având în vedere ceea ce v-am spus. 

 
Dl. viceprimar Şova Mihai – dl. Coandă s-a legat de numărul de consumatori care 

mai sunt la CT16. Vreau să vă spun că ne-am orientat către acel punct termic, fiind şi un 
proiect pilot, pentru a vedea cum merge. Este foarte bine dacă doriţi să fiţi lângă noi cu idei 
noi care pot face acest proiect şi mai fiabil. Consider că acest proiect este în folosul 
comunităţii şi nu are nici o culoare politică. Este adevărat că Odorheiul Secuiesc este mai 
aproape, dar noi am vrut să vedem cum a fost implementat acest proiect şi cum se adaptează 
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pentru o perioadă mai lungă de timp. Noi sperăm ca şi Guvernul României să-şi ţină 
promisiunile şi să vină cu cota parte stabilită prin lege.   

Dl. consilier Coandă Ghe. Bebe – eu vorbeam de faptul că fiind o instalaţie pilot, 
oricând se poate extinde foarte uşor, totuşi mă gândesc că ar trebui privită la un ansamblu 
mai mic. Ar fi meritat să mergeţi la Odorheiul Secuies doar pentru a vedea cum s-au 
descurcat, cum au evoluat, având în vedere că centrala lor este una nouă.  
 
 Dl consilier Olteanu Petre Cezar – referitor la numărul de clinţi pe care îi are 
punctual termic CT 16 pot să vă spun că are 517 de clienţi. Aceasta informaţie ne-a fost 
furnizată de către cei de la SC TERMON CT SA. 

   
Dl. consilier Coandă Ghe. Bebe – am înţeles acest lucru, dar aţi luat în calcul care 

este expunerea la soare şi sunt multe altele care ar fi trebuit luate în calcul înainte de a 
arunca nişte bani. Ne-ar fi trebuit un studiu de fezabilitate cu date concrete privind zona 
aceasta. 

 
Dl consilier Olteanu Petre Cezar – noi am venit cu ideea. Cei care au făcut  studiul 

de fezabilitate au spus că 500 este o cifră optimă. Insolaţia este cu cel puţin 10% mai mică 
decât la Olteniţa, şi asta se reflectă în numărul suplimentar de panouri pentru a capta o 
energie solară echivalentă. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – doamnelor şi domnilor consilieri, trebuie să găsim 

soluţii care să vină în completarea le ceea ce a făcut şi a construit Consiliul local şi Primăria 
municipiului Oneşti până acum. În 2002 s-a demarat acel proiect mare pentru municipiul 
Oneşti, cu acele centrale de cartier. O investiţie bună, eficientă, cu randament pentru 
oneştenii noştri. Suntem primul oraş din România care avem asemenea centrale modernizate 
în tot oraşul. Faptul că nemulţumirea cetăţenilor a fost foarte mare, generată de livrarea 
agentului termic înainte de 2002, a determinat o repulsi faţă de sistemul centralizat. Pe 
deasupra au venit şi acele condiţii,  în care statul nu şi-a onorat partea lui, mai exact nu a dat 
subvenţia. Vreau să vă spun că şi acum avem de recuperat o grămada de bani de la stat 
pentru subvenţii. Deasemenea în ultimi ani, oneşteni au fost nemulţumiţi de faptul că rămân 
fără apă caldă în zilele de vară, deoarece unii cetăţeni au rămas în urmă cu plata la sistemul 
centralizat. Acest lucru a determinat sistarea gazului metan de către furnizor pentru neplată. 
Având în vedere aceste lucruri, am luat în calcul şi alte variante pentru a produce apă caldă 
oneştenilor. Din cele 22 de centrale termice, cea mai nimerită pentru analiză şi studiu, 
propunerea dl. Olteanu şi a dl. Şova este foarte bine venită. Faptul că s-a ales Olteniţa în 
discuţii este o certitudine că cei de acolo au folosit-o şi că funcţionează. Vreau să mai adaug, 
venind în întâmpinarea acestui proiect, că am avut nişte invitaţi din Germania şi China, care 
au venit la noi în Oneşti şi ne-au prezentat dorinţa de a implementa un sistem, o centrală 
electrică fotovoltaică. Ce înseamnă acest lucru: un câmp voltaic, pe aproape  30ha de teren 
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unde să fie aceste panouri voltaice, unde energia este stocată şi băgată în sistem. Este o 
premiză acest lucru şi din discuţiile purtate cu aceştia, ar fi dispuşi să construiască la noi o 
fabrică, dacă vom implementa acest sistem la noi şi îl vom face să meargă. Noi le vom da 
terenul, undeva în zona industrială. Implementarea acestor panouri de a face apă caldă la o 
centrală pilot poate constitui un lucru care să ne bucure. Energie solară captată prin aceste 
panouri poate fi distribuită prin sistemul care există deja de la centrală la consumator. Un alt 
lucru bun este că statul vine cu 70% din totalul costurilor, iar consiliul local vine doar cu 
30%. Prin acest sistem putem alimenta vara cu apă caldă, consumatori. Este o soluţie care 
trebuie să o avem în vedere, şi sunt întru totul de a aproba acest proiect.Vreau să mai fac o 
precizare privind Spitalul. Am promovat un proiect, iniţiat tot de domnul Olteanu, în care am 
realizat un sistem cu pompe de căldură, aflate la mare adâncime care poate fi introdus în 
sistemul de apă caldă sau chiar de încălzire a Spitalului municipal. Să sperăm că acest 
proiect iniţiat de domnul Olteanu să prindă contur şi la Minister, acolo unde se află studiul 
de fezabilitate. Sunt soluţii care trebuie să le folosim. 

 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – Înainte de a supune la vot proiectul de 

hotărâre vreau să felicit pe iniţiator şi să spun că orice soluţie verde este de preferat oricărei 
soluţii otrăvite. 

 
Dl consilier Olteanu Petre Cezar – aş vrea să mai fac o menţiune: la acest proiect a 

lucrat şi dl. Cetean. 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana –supun spre aprobare proiectul de 

hotărâre : 
 Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 

 
Se trece la punctul cincisprăzece de pe ordinea de zi:  
15. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Oneşti cu Fundaţia 

„IMPREUNA SPRE VIITOR PE CALEA VIETII”, în vederea finanţării şi realizării in 
comun a unui proiect de interes public local „Centrul social pentru copiii străzii – 
CANDOAREA”.   

                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 
 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 
 
Dna. ing. Mihaela Măgureanu  – prezintă raportul de specialitate 
 



 17 

Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Discuţii: 
 
Dl. consilier Nicolcea Gelu Titel – Eu vreau să salut această iniţiativă. În expunerea 

de motive se recunoşte că există un număr mare de copii ai străzii, fără adăpost. Cu acest 
prilej, revin la un lucru pe care l-am mai menţionat aici şi anume ca o astfel de iniţiativă să 
fie luată şi de Protoeria Oneşti. Un astfel de proiect prin care ar răspunde şi sprijinului pe 
care se acordă constant de către comunitatea locală în construirea şi refacerea lăcaşelor de 
cult. Prin asta ar răspunde şi  menirii pe care o are de a ajuta oamenii nevoiaşi.  

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – vreau să fac o completare. Este al doilea proiect 

umanitar care îl face oraşul nostru. În cartierul 6 Martie, cu sprijinul autorităţilor locale, s-a 
construit o şcolă pentru copii cu dizabilităţi, cu un număr de 70 de locuri. La acest proiect 
noi am contribuit cu terenul, am făcut fundaţia şi în ceea ce priveşte restul, a venit o echipă 
de voluntari. Astăzi această şcoală funcţionează în condiţii foarte bune, iar locuitorii sunt 
mulţumiţi. 

 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana –supun spre aprobare proiectul de 

hotărâre : 
 Pentru:  17  voturi 
          Se aprobă. 

 
 
Se trece la punctul şaisprezece de pe ordinea de zi:  
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului 

de personal şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de 
specialitate al primarului, instituţiilor/servicilor publice din subordinea consiliului local, 
precum şi serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul 
Oneşti. 

                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. ec. Chirilă Toader  – prezintă raportul de specialitate 
 
Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Discuţii: 
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Dl. consilier Nicolcea Gelu Titel – sper ca recensământul recent încheiat să nu fie 
validat, datorită modului defectuos în care a fost realizat şi dacă s-ar valida ar conduce la 
furnizarea de date statistice eronate şi ar prejudicia municipiul nostru. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – aş dori să fac o precizare cu ceea ce s-a întâmplat 

cu serviciul comunitar al populaţiei. În baza Ordonaţei 63/2010 au apăraut datele de 
reorganizare a serviciului de evidenţă în toată ţara. La municipiul Oneşti, situaţia era 
prezentată în felul următor: aveam 19 salariaţi care deserveau populaţia municipiului Oneşti, 
precum şi cele 15 comune limitrofe municipiului. Conform Ordonanţei se prevedea că rămân 
la municipiul Oneşti 8 persoane, iar fiecare comună în parte ar fi avut căte 3 salariaţi în 
parte. 15 comune ori 3 fac 45 de salariaţi. Deci, din 19 salariaţi care rezolvau problema 
întregului municipiu precum şi a comunelor limitrofe, s-a ajuns la 19+8 salariaţi. Pierderile 
erau enorme. Am rămas să administrăm tot noi şi celelalte zone prin eforturile propri făcute 
de salariaţi noştri. În sfârşit şi-au dat seama că este o greşeală enormă, ca la fiecare comună 
în parte să mai vi cu încă trei salariaţi. Astfel că după un an şi jumătate se revine la situaţia 
iniţială. Vreau să mai specific că la noi în oraş vine săptămânal o caravană de la Bacău care 
îi ajută pe cei care vor să-şi facă paşapoarte, având toată aparatura necesară. Deasemenea şi 
ai noştri merg în comunele limitrofe la persoanele care nu se pot deplasa pentru a le face 
buletinele, cu aparatura mobilă necesară. 

 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana –supun spre aprobare proiectul de 

hotărâre : 
 Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 

 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – înainte de a trece la următorul punt 

de pe ordinea de zi, am sentimentul că ceva străluceşte la camera aceea de luat vederi. Susţin 
foarte clar această poziţie de a nu fura informaţie atâta vreme cât postul funcţionează ilegal, 
că sunt în afara CNA-lui. Vă rog să luaţi camera şi să o aşezaţi jos. Vă rog mult! Eu nu 
discut cu presa la modul acesta, iar dumneata cu atât mai mult nu ai voie să vorbeşti, 
deoarece nu ne aflăm în conferinţă de presă. În momentul în care vom surprinde imagini pe 
diferite posturi cu privire la această şedinţă de consiliu, înseamnă că acesta a fost un furt de 
informaţie şi îmi asum dreptul de a cere sancţiunile legale cu privire la acest aspect. Eu nu 
am văzut nici o acreditare, drept pentru care vă rog insistent să aşezaţi toate camerele jos. 
Voi sista şedinţa dacă domnii de la presă nu se conformază sau îi voi evacua din sală. 
Domnule secretar vă rog să rezolvaţi problema. 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – suntem într-o şedinţă a unei autorităţi publice, 

şi v-aş ruga mult să vă conformaţi cerinţelor preşedintelui de şedinţă. Nu transformaţi o 
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şedinţă a unei autorităţi publice într-un circ ieftin. Toate camerele de luat vederi să dispară 
de pe masa presei, dacă nu vă evacuăm din sală. Vă rog foarte mult! 

 
 
Se trece la punctul şaptisprezece de pe ordinea de zi:  
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între municipiul 

Oneşti şi Fotbal Club Municipal Dinamo Oneşti. 
                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
                                                                  şi Florian Constantin – consilier local 
 
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. cons. jur. Chiriac Robert Ionuţ  – prezintă raportul de specialitate 
 
Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Dl. consilier Munteanu Ghe. Vasile – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Discuţii: 
 
Dl. consilier Florian Constantin – În calitatea pe care am avut-o până acum, ca 

împuternicit al membrilor fondatori ai asociaţiei sportive „Forbal Club Municipal Dinamo 
Oneşti”, m-am implicat în derularea etapelor prevăzute de lege privind obţinerea hotărârii 
judecătoreşti, privind obţinerea codului fiscal, privind buna desfăşurare a activităţii grupelor 
de copii juniori care sunt înscrise la competiţii, este adevărat, la nivel judeţean, în acest 
moment. Am reuşit să obţin resursele financiare pentru ca ei să fie prinşi în continuare, în 
competiţiile oficiale. Ei îşi desfăşoară, în acest moment, activitatea sub vechea denumire 
pentru că pe parcursul desfăşurării competiţiei nu se permite schimbarea denumirii. Începând 
cu anul competiţional 2012 – 2013, asociaţia sportivă „Forbal Club Municipal Dinamo 
Oneşti” va avea două grupe de juniori înscrise în campionatul republican şi trei echipe de 
juniori înscrise în campionatul judeţean. Din ceea ce vom face în această perioadă sper că vă 
vom convinge, atât pe dumneavoastră cât şi pe cei de la Bucureşti că merităm încrederea 
acordată. Îmi doresc din tot sufletul ca acei copii talentaţi care atunci când vor ajunge să 
termine junioratul să poată să-şi desfăşoare activitatea, începând cu 2013, în continuare cel 
puţin la nivelul diviziei „C”. Lucrurile acestea speram că le vom rezolva mai repede, dar din 
păcate timpul nu ne permite ca acum să vorbim şi despre o echipă de seniori. Dar, repet, sper 
ca din 2013 lucrul acesta să se întâmple. În această perioadă se desfăşoară selecţii zilnice. 
Am bucuria să vă spun că terenurile sunt pline de copii, şi că specialişti care se ocupă de 
preselecţii, mai exact prof. Zdrobiş, îmi spun că au văzut zilnic foarte mulţi copii talentaţi. 
Aş vrea să vă mai adaug ceva. Anual echipa de junori a clubului Dinamo participă la un 
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turneu internaţional care se desfăşoară în diferite ţări din Europa. Anul trecut gazda a fost 
Germania. Anul acesta trebuia să fie România şi se discuta despre Oneşti-Bacău, Oneşti-
Piatra Neamţ. Se pare că până la urmă turneul se va desfăşura în Franţa, şi vrem ca selecţia 
pentru stabilirea lotului care va pleca în Franţa să se desfăşoare la Oneşti. Sper ca în acest lot 
să fie prins cel puţin doi copii din municipiul nostru. 

 
Dl. consilier Olteanu Cezar – eu aş vrea să fac un amendament la acest proiect de 

hotărâre. La contractul de asociere am sesizat faptul că la art.5.1 este prevăzut ca asociaţia să 
fie condusă de un consiliu de administraţie, dar nu este prevăzut alegerea unui preşedinte 
care trebuie să reprezinte asociaţia. De aceea aş vrea să completez acest articol 5.1 cu un nou 
aliniat: „ consiliul de administrare va alege dintre membrii săi un preşedinte care are ca 
atribuţii: convoacă şedinţele consiliului de administrare, conduce şedinţele consiliului de 
administrare şi reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii.” . Şi cred că prevederile art.5.3 care 
spune că „consiliul de administrare se întâlneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie, dar cel 
puţin o dată pe an”. Mi se pare că este prea puţin o dată pe an, ar trebui să fie o dată pe lună. 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – dar aici se specifică foarte clar: de câte ori este 

nevoie, şi atâta vreme căt consiliul de administrare nu are acte de semnat nu vâd de ce s-ar 
întâlni atât de des. 

  
Dl. consilier Olteanu Cezar – totuşi ar trebui obligaţi ca cel puţin o dată pe lună. 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – dl. primar vă insuşiţi amendamentul. 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – da. 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – dl. Florian vă insuşiţi amendamentul. 
 
Dl. consilier Florian Constantin – da 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – în aceste condiţii art.5 va fi completat cu ceea 

ce a spus domnul Olteanu, şi va fi renumerotat.Aceste amendamente fiind însuşite vor fi 
incluse în cadrul hotărârii. 

 
Dl. viceprimar Şova Mihai – aş vrea să vă informez că executivul este interesat de 

tot ceea ce înseamnă sport şi aş vrea să vă spun mai multe despre programele culturale 
educative care se vor desfăşura în municipiul nostru în luna aprilie şi mai. Avem un 
campionat de tenis între 24-26 aprilie, un campionat de şah între 04-06 mai. Sunt mai multe 
activităţi de care executivul se preocupă  
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Dl. primar ing. Emil Lemnaru – faptul că s-a ajuns într-o situaţie în care cei care 
doresc fotbal şi cei de la Dinamo au făcut un parteneriat aprobat şi parafat de către instanţa 
de justiţie ne dă încredere că în zona noastră fotbalul va fi revigorat. Am avut echipă in 
Divizia A doi ani de zile. După 1989 ne-a preocupat, şi mai ales în ultimi ani, de a asigura 
pentru sportul de masa, bazele sportive. Aşa se face că noi astăzi avem toate sălile de sport 
modernizate. Totul este făcut de la zero. Cap coadă. Am făcut anul trecut stadionul acela cu 
covor sintetic, în parteneriat cu „Dribling SRL”. Liceul cu program sportiv are prima clasă 
cu profil de fotbal. Avem Cupa preuniversitaria la volei, handbal, baschet iar anul acesta 
vom avea şi fotbal. Iată că am creat baza materială pentru a primi noi valenţe. Vrem să-i 
asigurăm pe cetăţeni că vom sprijini orice fel de sport, în toate componentele lui. 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – potrivit art. 5 trebuie desemnat din partea 

Consiliului local Oneşti un membru care va face parte din consiliul de administraţie. Aş dori 
să faceţi propuneri. 

 
Dl. consilier Coandă Ghe. Bebe – îl propun pe domnul Florian să facă parte din 

consiliul de administraţie, având în vedere că s-a şi ocupat şi cunoaşte foarte bine toată 
problema. 

 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – îl susţinem pe domnul Florian. 
 
D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana –supun spre aprobare proiectul de 

hotărâre : 
 Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 

 
Se trece la punctul optsprezece de pe ordinea de zi:  
18. Proiect de hotarare privind transfomarea Serviciului public « Directia de Asistenta 

Sociala Onesti » in  « Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti », şi aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii în mod corespunzător.     

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

   
 D-na soc.Ţăranu Rodica – prezintă raportul de specialitate 

 
Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 

 D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun spre aprobare 
proiectul de hotărâre : 
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          Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 

 
Se trece la punctul nouăsprezece de pe ordinea de zi:  
19. Proiect de hotarare privind aprobarea casării unor mijloace fixe la SC DOMENIU 

PUBLIC ŞI PRIVAT ONEŞTI SA. .     
                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl. director ec. Nicolae Găbureanu– prezintă raportul de specialitate. 
 

Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 

 D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun spre aprobare 
proiectul de hotărâre : 
          Pentru:  18  voturi 
          Se aprobă. 

 
 
Se trece la punctul douăzeci de pe ordinea de zi:  
20. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor la Cinema Capitol şi Ştrandul 

Municipal, precum şi închirierea unor spaţii la aceste obiective. 
                                                                 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl. director ec. Nicolae Găbureanu– prezintă raportul de specialitate. 
 

Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 

 Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – faţă de forma iniţială care v-a fost comunicată 
la căsuţe, aţi găsit găsit astăzi pe birou forma modificată în forma finală a acestui proiect, 
formă care va fi supusă dezbaterii şi votului dumneavoastră. 
 
 D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun spre aprobare 
proiectul de hotărâre : 
          Pentru:  17  voturi 
          Se aprobă. 
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Se trece la punctul douăzeci şi unu de pe ordinea de zi:  
21. Proiectul de Hotarare privind aprobarea contractarii unui credit pentru sustinerea 

cofinantarii si a cheltuielilor eligibile a  proiectelor cu finantare  europeana nerambursabila. 
                                                                 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 

   
Dna. ing Bordei Livia  – prezintă raportul de specialitate 

 
Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Discuţii: 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – se pare că sunt doritori de conversaţii numai în 

presă. Uni fac conferinţă de presă şi prezintă faptul că noi nu am accesat fonduri europene. 
Este o ruşine şi spun acest lucru în acest plen cum prefectul de Bacău împreună cu deputatul 
care la însoţit la conferinţa de presă din data de 22 martie 2012 care a avut loc la hotelul 
Trotuş, a spus că unitatea nostră administrativ teritorială, consiliul local, dumneavostră 
domnilor consilieri nu ne-am preocupat să atragem fonduri europene la oraşul nostru. Vreau 
să vă spun că noi avem la ora actuală 554 de miliarde de lei atraşi prin fonduri europene, cu 
care am realizat obiectivele: Şcola generală nr.7, Şcola generală George Călinescu, Şcola 
generală Emil Racoviţă, Centru social Slobozia, şi de asemenea s-au stabilit politici publice 
ale municipiului Oneşti în vederea integrării strategiei nostre în strategia generală a ţării. 
Avem de asemenea proiecte în curs de execuţie, cu contracte semnate: rebilitarea Colegiului 
Tehnic Gheorghe Asachi, rebilitarea Colegiului Tehnic Dimitrie Cantemir,  amenajare spaţii 
verzi în municipiul Oneşti, modernizarea străzilor din Lanul Gării, autogara municpiului 
Oneşti, zona străzi Trotuşului, Perchiului, Buciumului, sistem de monitorizare pentru 
prevenirea infracţionalităţii în municipiul Oneşti, amenajarea unei centrale. Acestea sunt 
proiecte în derulare şi sunt indignat de faptul că în multe conferinţe de presă domnul deputat 
pe de o parte şi domnul prefect pe de altă parte sunt desprinşi de realitatea oneşteană. În 
acest sens vă informăm că am făcut un drept la replică la adresa conducerii prefecturii. La 
nivel de Moldova, suntem unitatea administrativă teritorială cu cele mai multe fonduri 
europene accesate pentru învăţământ. Am ţinut să specific acest lucru ca să se ştie că noi am 
accesat fonduri  europene şi vom continua să accesăm. Avem în continuare în derulare 
proiectul pentru staţia de epurare de la Jevreni, care este un proiect ce se face în parteneriat 
cu Consiliul Judeţean, avem proiect cu fonduri europene pentru închiderea depozitului de la 
Filipeşti şi crearea staţiei de sortare a deşeurilor menajere. Am vrut să corectez acest lucru, şi 
presa care mai este în sală să facă corecturile necesare pentru a arăta situaţia reală în care se 
găseşte municipiul nostru. 
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D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – eu felicit administraţia precum şi 
compartimentul care s-a ocupat de absorbţia de fonduri. Felicit deasemenea consiliul că a 
avut inspiraţia să aprobe în timp util hotărârile de consiliu 

 
 D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – nefiind discuţii supun spre aprobare 
proiectul de hotărâre : 
          Pentru:  17  voturi 
          Se aprobă. 

 
 Se trece la diverse: 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – au fost înaintate Consiliului Local spre ştiinţă 

o plăngere prealabilă  venită din partea societăţii SC LVI SERV SRL cu privire la revocarea 
hotărârii nr.87/30.11.2011 privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală. În acest sens 
compartimentul juridic a întocmit un punct de vedere care a fost înaintat Comisiei juridice, 
Comisie care îşi va prezenta punctul de vedere. Deasemenea, şi cerere venită din partea  SC 
APĂ CANAL SA pentru demararea procedurii pentru delegarea serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare a fost înaintată Comisiei juridice pentru analiză şi 
studiu.Urmează ca domnul Munteanu să prezinte punctul de vedere al Comisie. 

 
Dl. consilier Olteanu Cezar – eu aş fi vrut să mulţumesc Biroului de integrare 

europeană pentru sprijinul acordat la proiect. 
 
Dl. consilier Munteanu Ghe. Vasile – cu privire la plăngerea prealabilă referitor la 

revocarea hotărârii nr.87/30.11.2011 privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, 
Comisia juridică a anlizat încă o dată acea hotărâre şi a ajuns la concluzia că ea este 
temeinică şi legală şi consideră că este neîntemeiată plângerea prealabilă. Drept urmare, 
Comisia juridică propune respingerea acestei solicitări de a revoca hotărârea 
nr.87/30.11.2011. Cu privire la cea de-a doua solicitare, Comisia juridică propune 
respingerea cererii 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – în aceste condiţii, dumnevoastră propuneţi 

consiliului să respingă cele două cereri, şi va trebui să supunem la vot hotărârea de 
respingere a plângerii prealabile şi a cererii venite din partea APĂ CANAL, ţinând seama de 
punctele de vedere ale compartimentului de specialitate. 

 
 D-na preşedinte de şedinţă Adobricăi Ioana – supun spre aprobare respingerea 
plângerii prealabile şi a cererii venite din partea APĂ CANAL : 
          Pentru:  15  voturi 
          Se aprobă respingerea cererii şi a plângerii prealabile. 
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Dl. consilier Munteanu L. Vasile – aş vrea să se dispună o măsură în primul rând cu 

ceea ce vă voi relata. În faţa hotelului Trotuş este o staţie pentru taxiuri apaţinând mai multor 
firme. Şoferii acestor taxiuri urinează ziua în amiaza mare la tufişurile care sunt în zonă. 
Vreau să vă spun că este un miros groaznic acolo, ca să nu mai spun de aspectul urât, când 
vezi ziua în amiaza mare, şoferii care se urinează acolo. Ar trebui puse nişte WC-uri 
ecologice, ar trebui făcut ceva în privinaţa asta. Şi ar mai fi o altă problemă. Drumul care 
duce spre Gura-Văii, atunci când plouă se formează o baltă mare. Este un aspect foarte urât.  
Poate se găsesc anumite metode de a remedia şi acest lucru. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – în legătură cu zona Hotel şi staţia de taxiuri care 

este acolo, unde se doreşte amplasarea unui grup sanitar. Avem deja un proiect ca în zona 
casei de cultură să avem un grup sanitar, dar nu s-au prea mai găsit fonduri pentru a finaliza 
acel proiect. Se poate face un fel de parteneriat între patronii firmelor de taxi, cum este cel 
realizat de către Piată. În legătură cu cea de-a doua problemă, pot să vă comunic că era în 
plan să se reabiliteze şi acel sector de drum dar domnul prefect ne-a blocat fondurile. Pentru 
că în hotărârea prin care noi am dorit acesarea unui împrumut pentru refacerea unor sectaore 
de drum era inclus şi acea porţiune, printre altele: 50 de părcări în municipiul nostru, şi 
pasajul de sub calea ferată. La o şedinţă trecută noi am aprobat un credit de 150 de miliarde 
în 09.04.2011, pentru a putea repara nişte drumuri care ar fi trebuit să fie reparate la 
momentul predării acestora. Noi am dat aceea hotărâre de consiliu datorită faptului că 
Guvernul ne-a predat acele sectoare de drum fără ca măcar o singură îmbunătăţire să apară 
pe ele. Şi iată că la conferinţa de presă pe care a avut-o domnul Vreme împreună cu domnul 
Prefect la Oneşti vine cu propunerea de a ceda drmurile la CNADNR. Dar el nu ştie că au 
fost până în 2011 la CNADNR şi aceşti nu au făcut nimic?  Iată că a trecut un an de zile şi 
drumurile tot nu sunt reparate.Intenţia noastră nu a fost de campanie electorală deoarece de 
un an de zile ne judecăm cu prefectul. Acum aşteptăm ca Curtea de Apel Bacău să se 
pronunţe cu privire la această chestiune.  

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETARUL  
                    Adobricăi Ioana                                   MUNICIPIULUI ONEŞTI, 
                                         Cons.jur. Daniel Spânu 
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