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

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 05 decembrie 2012, în cadrul şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Oneşti, la care au participat 10 consilieri din 
totalul de 19 consilieri în funcţie, lipsă fiind domnii consilieri: Antohe Loredana 
Marica, Bujor Marcel, Jitcovici Vicenţiu, Lazăr Aurel, Lemnaru Emil, Oprea Dănuţ, 
Şova Mihai, Tofan Ion, Zarzu Ciprian. 
 

Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că, 
prin participarea unui număr de 10 consilieri, 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 Agapi Mircea.  
 
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută.  

 
Dl. preşedinte de şedinţă Agapi Mircea – înainte de a da citire proiectului 

ordinii de zi a şedinţei de astăzi vreau să vă anunţ că dl. Primar a retras de pe ordinea 
de zi Proiectul nr.4 Privind acordarea unui mandat general Primarului municipiului 
Oneşti în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Oneşti în faţa 
instanţelor judecătoreşti.   
 

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 atribuirii prin licitaţie a contractelor 

de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate 
pentru traseele 3 şi 4 din Municipiul Oneşti. 

                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului 

Local nr. 82/26.09.2012, privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice – 
CREŞĂ – municipiul Oneşti. 

                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Actului constitutiv la SC 
Domeniu Public şi Privat Oneşti SA. 

                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
5. Proiect de hotărâre privind instituirea cu caracter permanent a Zilei 

Municipiului Oneşti în data de 6 decembrie – Ziua Sfântului Ierarh Nicolae. 
                                                 Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  
 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului 

Oneşti a unei sume necesare pentru premierea elevilor şi profesorilor oneşteni cu 
rezultate excepţionale la fazele naţionale şi internaţionale ale  olimpiadelor/ 
concursurilor şcolare din anul 2011-2012. 

                                                    Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  
Dl. preşedinte de şedinţă Agapi Mircea – dacă nu sunt observaţii de făcut, 

supun la vot proiectul ordinii de zi : 
Pentru: 10 voturi. 

 Se aprobă în unanimitate. 
 

Se trece la punctul 1 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. 

   
 D-nul director ec. Găbureanu Neculai – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate. 

 
Discuţii:  

 D-l preşedinte de şedinţă Agapi Mircea –   nefiind discuţii supun spre 
aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă de iniţiator: 
         Pentru: 10 voturi 
         Se aprobă. 

 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: 
 
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitaţie a contractelor 

de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate 
pentru traseele 3 şi 4 din Municipiul Oneşti. 

                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
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 D-nul ing. Medianu Laurenţiu – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate. 

 
Discuţii:  
Dl. consilier Florian Constantin – am depus un amendament prin care am 

propus ca din comisia de organizare să facă parte şi domnul consilier  Martin Ştefan 
ca invitat fără drept de vot ţinând cont de faptul că este un specialist în domeniu. 
Dacă dl. primar este de acord şi l-aş ruga să fie de acord. 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – da, sunt de acord. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – în anul 2013 începând cu luna mai se modifică 

programul de transport judeţean. Există unele criterii stabilite în Monitorul Oficial 
nr.791 din 26.11.2012 cu privire la atribuirea acestor trasee judeţene. Cred şi sper să 
am înţelegerea întregii comisii ca şi delegarea gestiunii pentru cele două trasee pe 
care le avem noi în discuţie astăzi să se facă cu acelaşi criteriu de selecţie pentru a nu 
da loc la interpretări. Traseele 3 şi 4 până când au delegare de gestiune ? 

 
D-nul ing. Medianu Laurenţiu – a expirat deja. 
 
Dl.primar Victor Laurenţiu Neghină – am avut solicitări de la diferite 

persoane şi întrebări anume, de ce autobuzele care merg spre Adjud nu trec prin 
centrul oraşului. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan -  vă spun eu. Traseul Adjud-Oneşti  este un 

traseu interjudeţean şi ca orice traseu interjudeţean, traseul de persoane în trafic în    
servicii regulate se face între două autogări. Se face între autogara Oneşti şi autogara 
Adjud. 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină - am înţeles că îi ia de undeva de pe 

variantă. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan  - asta este altă problemă. Este o încălcare a legii. 

La fel şi pentru traseele judeţene : Oneşti – M.Caşin, Oneşti – Albele, Oneşti – 
Berzunţi toate trebuie să plece din autogară. Aşa este legea şi aşa este corect. La tren 
se opreşte doar în gări, ce ar fi dacă ar opri din 200 în 200 m ca să culeagă oameni.. 
Asta este explicaţia şi dacă alţii au nedumeriri le stau la dispoziţie fără niciun fel de 
problemă. Deci toate traseele care au cap de linie municipiul Oneşti trebuie să plece 
din autogară. Aşa este legea şi este normal să fie aşa. Vă daţi seama ce haos ar fi 
dacă ar pleca toate din autogară şi să oprească la ora 14,30 în fiecare staţie din 
Oneşti convoi de autobuze. 
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Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină -  eu am înţeles destul de uşor, mai 
greu este să le explicăm la oameni. 

 
 Dl. consilier Martin Ştefan  - e greu de explicat, dar un transport civilizat se 

face cu plecare din autogară pentru cei care au nevoie să plece în alte localităţi 
limitrofe. Cine vrea să ajungă în autogară se foloseşte de transportul public local. 

 
 Dl. preşedinte de şedinţă Agapi Mircea –   supun spre aprobare proiectul de 
hotărâre în forma propusă de iniţiator: 
         Pentru: 10 voturi 
         Se aprobă. 

 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi : 
3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului 

Local nr. 82/26.09.2012, privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice – 
CREŞĂ – municipiul Oneşti. 

                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 

   
 D-nul ec. Chirilă Toader – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate. 

 
Discuţii: 
Dl. consilier Martin Ştefan   -  din ce văd eu aici din 23 de persoane la creşă 

sunt vreo 5 şefi. Nu ştiu dacă este cea mai pertinentă poziţie pe care o luăm. Să mai 
înfiinţăm încă un post de conducere , nu prea-i văd rostul. 

 
Dl. Secretar Daniel Spânu -  am să vă răspund eu. Asistent medical şef a 

terminat studii superioare şi pentru că nu va mai fi asistent medical şef, dispare de 
acolo. Ea era şef, dar cu studii medii şi terminând facultatea  s-a transformat şi 
postul de şef serviciu. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan  - păi aşa trebuia explicat, dar trebuia să 

desfiinţaţi postul de medic şef. 
 
Dl. Secretar Daniel Spânu - nu putem desfiinţa pentru că este ocupat la 

momentul ăsta. După ce-l ocupă pe şef serviciu putem desfiinţa. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan    - da, am înţeles, mulţumesc. 
 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi : 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Actului constitutiv la SC 
Domeniu Public şi Privat Oneşti SA. 

                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 

   
 D-na cons.jur. Romedea Laura – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate. 
 

Discuţii: 
 D-l preşedinte de şedinţă Agapi Mircea – nefiind discuţii supun spre 
aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă de iniţiator: 
         Pentru: 10 voturi 
         Se aprobă. 

 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi : 
5. Proiect de hotărâre privind instituirea cu caracter permanent a Zilei 

Municipiului Oneşti în data de 6 decembrie – Ziua Sfântului Ierarh Nicolae. 
                                                 Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  
Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl. director cons.jur. Chiriac Robert Ionuţ– prezintă raportul de 
specialitate. 
 
 Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate. 
 

Discuţii: 
 D-l preşedinte de şedinţă Agapi Mircea –   nefiind discuţii supun spre 
aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă de iniţiator: 
         Pentru: 10 voturi 
         Se aprobă. 

 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi : 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului 

Oneşti a unei sume necesare pentru premierea elevilor şi profesorilor oneşteni cu 
rezultate excepţionale la fazele naţionale şi internaţionale ale  olimpiadelor/ 
concursurilor şcolare din anul 2011-2012. 

                                                    Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  
 
Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl. director cons.jur. Chiriac Robert Ionuţ– prezintă raportul de 
specialitate. 
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 Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate. 

  
 Discuţii: 
 Dl. consilier Cristea Alexandru –am o întrebare şi anume dacă s-a stabilit o 
dată anume pentru premiere şi ştiu că acest tabel este valabil pentru anul precedent. 
 
 Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – am să vă răspund eu. După 
discuţiile cu dl. inspector Ganea am stabilit data premierii pe data de 20 sau 21 
decembrie. Nu am stabilit încă sumele dar ne vom lua după cei de la Bacău. Sumele 
nu sunt mari dar măcar să le recunoaştem meritele copiilor şi dascălilor care i-au 
pregătit. 
 
 Dl. consilier Ene Gheorghe – salut acest proiect de hotărâre. Este pentru 
prima dată când se face astfel de premiere cu indicarea elevilor şi a rezultatelor 
obţinute şi a profesorilor. Este un alt motiv care mă face să îmi pară şi mai rău, 
colegii noştri care sunt şi profesori şi care în consilul local reprezintă practic şi elevii 
şi profesorii nu sunt prezenţi, pentru că poate sunt anumiţi elevi care au fost omişi 
din această listă. Vreau să spun de asemenea că avem nevoie de un regulament 
pentru aprobarea criteriilor a modalităţii de premiere. Eu am depus un astfel de 
proiect de hotărâre mai demult şi ar fi bine să avem un astfel de regulament aprobat 
ca să nu spună cineva că am premiat după cum am crezut unii şi alţii... 
 
 Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – dl. inspector Ganea a spus că va  lua 
regulamentul care s-a aplicat la Bacău pentru că este prea din scurt şi ne luăm şi noi 
după Bacău, ei fiind deja la a şasea gală. 
 
 Dl. consilier Sergentu Adrian - ca să vin în întâmpinarea la ce a spus dl. Ene 
cred că merită copiii premiaţi dar suma este enorm de mică. Dacă împărţim 30 la 33 
iese undeva sub un milion. 
 
 Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – nu, sub 10 milioane iese. Sunt 30 
milioane şi sunt 30 de olimpici. 
 
 Dl. consilier Sergentu Adrian -  şi dacă daţi şi profesorilor şi elevilor ? 
 
 Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – e mai mult simbollic. Noi vrem să 
dăm cam 5 milioane de elev şi 3 milioane de profesor. E un gest mai  mult simbolic. 
Important este că îi scoatem pe scenă şi le recunoaştem meritele într-un  cadru festiv. 
 
 Dl. consilier Sergentu Adrian -  cred că ar trebui să facem diferenţă între cei 
care au luat premii şi cei care doar au participat. 
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 Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – la cei care doar au participat vor fi 
doar diplome. Aşteptăm şi noi indicaţiile d-lui Ganea şi aplicăm şi noi aceleaşi 
reguli. Nu am avut un regulament. Anul viitor sper din tot sufletul să fie bani mai 
mulţi. Anul ăsta din puţinul pe care îl avem am încercat să ne îndreptăm privirea şi 
spre aceşti copii. 
 
 D-l preşedinte de şedinţă Agapi Mircea –   supun spre aprobare proiectul de 
hotărâre în forma propusă de iniţiator: 
         Pentru: 10 voturi 
         Se aprobă. 
 
 

Dl. preşedinte de şedinţă Agapi Mircea – nemaifiind discuţii, declar închise 
lucrările şedinţei de astăzi. 
 

 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETARUL  
         Agapi Mircea                                  MUNICIPIULUI ONEŞTI, 
                               Cons.jur. Daniel Spânu 
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