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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, 22 noiembrie 2012, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
municipiului Oneşti, la care au participat 17 consilieri din totalul de 19 consilieri în funcţie, lipsă fiind 
domnii consilieri Antohe Loredana Marica şi Cristea Alexandru.  
 

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 Şova Mihai.  
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută.  
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi? Dl. preşedinte de 

şedinţă Şova Mihai 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 alocării unor sume pentru organizarea unor evenimente 
cultural-artistice şi sportive în Municipal Oneşti. 
                                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 39/2012 a Consiliului local al 
municipiului Oneşti pentru  Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Oneşti şi al instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local al primăriei Municipiului 
Oneşti. 
                                                                          Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea elaborării Planului 
Urbanistic General. 
                                                                           Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  
 

5. Proiect de hotărâre privind sprijinirea asociaţiilor de proprietari din municipiul Oneşti în 
vederea reabilitării termice a condominiilor, prin finanţarea de la bugetul local a unei cote în cuantum 
de maxim 30% din valoarea prevăzută în devizul general de lucrări, conform O.U.G. nr.69/2010 şi a 
Legii nr.153/2011. 
                                                                           Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei cenzorilor de la S.C. Termon C.T. S.A. 
Oneşti. 
                                                                         Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii nr.40/05 aprilie 2012 
privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Oneşti şi Fotbal Club Municipal Dinamo 
Oneşti. 
                                                                       Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  
 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de activitate a Comisiei de analiză a situaţiei 
privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Oneşti. 
                                                                                   Iniţiator: Tofan Ioan – Consilier local  
 
9. Diverse: 
 

Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Dacă nu sunt observaţii de făcut, supun la vot ordinea 
de zi în forma prezentată. 

Pentru: 17 voturi, 
Se aprobă în unanimitate. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Dau cuvântul domnului secretar cons. jur. Daniel Spânu 

pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Oneşti din data de 07 
noiembrie 2012. 
 

Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Dacă nu sunt observaţii asupra procesului-verbal 
prezentat, supun la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Oneşti din data de 
07 noiembrie 2012.  

Pentru: 17 voturi. 
Se aprobă în unanimitate. 

 
Se trece la punctul unu 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. consilier Bujor Dumitru Marcel – observ că la fiecare şedinţă de Consiliu local se modifică 
bugetul din cauze obiective. Ceea ce am observat acum este că s-au făcut reducerii privind cheltuielile 
bugetare la capitolul învăţământ. Iar luăm de la învăţământ? Probabil banii de la învăţământ se vor duce 
la proiectul de hotărâre nr.2, unde se dau nişte bani pentru Ziua de 1 Decembrie, festivaluri, bâlciuri şi 
aşa mai departe. Ar mai trebuie să luâm în afară de învăţământ şi de la sănătate şi facem de-a festivaluri 
şi bâlciuri! Nu cred că este constructiv şi bine pentru oneşteni. Am primit o plângere, chiar îmi pare rău 
că nu am la mine aceea hârtie de la Şcoala nr.5, în care doamna directoare se plânge că nu are mop, nu 
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are mături, nu are faraşe, iar noi luâm de la cheltuieli materiale învăţământ pentru a da la  alte proiecte 
de hotărâre. Consider că a lua de la învăţământ aceste sume nu este corect.  
 

Dl. director Nicolae Găbureanu – în timpul exerciţiului bugetar au apărut mai multe modificări 
la diferite capitole. La bugetul local, la învăţământ au fost iniţial alocate sume mai mari, şi deasemenea 
am primit de la bugetul de stat suma de 30 de miliarde de lei. În momentul de faţă au mai rămas de 
cheltuit 7 miliarde de lei. Utilităţile la învăţământ pe luna decembrie sunt de 7.Iar Referitor la Şcola 
nr.5, cred totuşi că doamna directoare nu a făcut referat. 
 

Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel – tot timpul vinovaţii sunt morţii, cei care nu sunt prezenţi. 
Am să o rog pe doamna directoare să aducă acel referat la Primărie cu materialele consumabile necesare 
şi promit ca data viitoare să aduc aceea hârtie care mi-a fost înmânată. 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Să ştiţi că zilnic semnez referate cu rezolvarea 

problemelor din şcoli, fie că sunt materiale consumabile fie că sunt de altă natură, cum ar fi izolaţii la 
acoperişuri. Nu ştiu cine a reclamat problema cu acele mopuri, pentru că ar fi fost interesant să vină în 
faţa noastră, să se uite în ochii mei şi să spună că nu i-am dat bani pentru mopuri. Ar fi trebuit să o 
invitaţi pe doamna respectivă să vină aici. 
 

Dl. director Nicolae Găbureanu – Până la ora actuală s-au dat pentru materiale consumabile 
pentru învăţământ 37 de miliarde. 
 

Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Domnule director am mai văzut o suplimentare la piaţă. 
Ce înseamnă lucrul acesta? 

 
Dl. director Nicolae Găbureanu – Avem de făcut nişte investiţii la piaţă: de montat o cameră şi 

o centrală. Am luat de la cheltuieli de personal, unde erau prevăzute sume mai mari şi le-am trecut la 
investiţii. 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – În ceea ce priveşte piaţa, deja avem depăşiri la încasări 

şi mai avem până la finalul anului, comparativ cu alţi ani când a ieşit ban pe ban, anul acesta avem 
profit la piaţă şi vom termina anul undeva la vreo 4 miliarde profit. 
 

Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot proiectul de 
hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 15 voturi. 
    02 abţineri. 
 Se aprobă . 

 
Se trece la punctul al doilea de pe ordinea de zi: 
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume pentru organizarea unor evenimente 

cultural-artistice şi sportive în Municipal Oneşti. 
                                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – V-aş ruga domnule primar să prezentaţi expunerea de 

motive. 
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Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Nu ştiu dacă aţi fost atent la şedinţele anterioare, 

pentru că eu nu citesc expunerile de motive, acestea sunt citite de către secretarul municipiului. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Vă rog să nu mă atenţionaţi. Conform Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Consiliului local iniţiatorul îşi prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Regulile se mai pot schimba. 
 
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 – O precizare avem de făcut: faţă de titlul iniţial pe care l-aţi primit 

în convocator, acest proiect a suferit o modificare pe care dumneavoastră o aveţi acum în faţă. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – Unu: Mă văd nevoit să vă aduc aminte, dumneavoastră domnule 

preşedinte că suntem în luna noiembrie 2012. Văd că dumneavoastră trăiţi ancorat în trecut, cu multe 
altele. Aţi avut ocazia să schimbaţi trecutul şi nu l-aţi schimbat. Cred că este tardiv să discutăm despre 
asta acum. Doi: Eu apreciez iniţiativa primarului cu privire la organizarea acestui eveniment. Probabil 
că aici vor fi multe discuţii şi vreau să vă aduc aminte tututor celor din sală că pentru evenimente 
populiste de campanie şi de alte chestiuni, am alocat sume mult mai mari, la nivel de un miliard două 
sute lei. Pentru anumite festivaluri, de exemplu cel al verii, s-au cheltuit sume enorme, dar s-a 
demonstrat anul acesta că pot fi organizate şi fără ca primăria să cheltuie nici un ban. Aşa că, un 
eveniment care să poată promova imaginea municipiului Oneşti pe canalele de sport din ţară şi din 
străinătate este un lucru benefic. Dacă domnul primar a găsit resursele financiare, şi bănuiesc că le-a 
găsit din moment ce a iniţiat acest proiect, nu văd care ar fi motivaţia noastră să ne opunem. Încercăm 
să spunem multe lucruri, să facem lobby să aducem investitori în zonă, dar nu facem nimic în acest 
scop. Iată că acum prin acest eveniment numele oraşului nostru se va auzi pe plan sportiv, pe 
televiziunile de sport. programele sportive fiind urmărite de foarte multă lume, cu atât mai mult prin 
aceste gale difuzate la oră de maximă audienţă vineri seara, nu pot face decât să aducă un beneficiu 
imaginii oraşului nostru. Nu avem decât să susţinem această iniţiativă şi să avem încrederea şi speranţa 
ca această gală sportivă să fie un real succes a administraţiei locale. 

 
Dl. consilier Tofan Ion  –  Eu am să votez acest proiect de hotărâre, dar consider că ar fi fost 

mai bine să fie mult mai explicit referitor la sumele care se vor cheltui. Mă gândesc să nu avem 
probleme peste un an sau doi când va veni Curtea de Conturi.Vreau să vă aduc aminte domnilor 
Consilieri, Clubul Sportiv Municipal nu se află în subordinea Consiliului local şi nu avem nici o 
obligaţie faţă de aceşteia pentru a le plăti utilităţile. Trebuie să vedem care este legalitatea la acest 
proiect pentru a nu avea probleme. Ar fi fost foarte bine dacă CSM ar fi fost în subordinea Consiliului 
local şi alocarea acestor sume ar fi fost justificată. Nu vrem surprize. În rest, cu privire la celelalte 
puncte de la acest proiect sunt binevenite. 
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Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel – Vă anunţ de la început că noi vom vota împotriva acestui 

proiect de hotărâre, dar nu în totalitate. Ne referim la art.1, unde spune că se vor aloca nişte sume pentru 
oragnizarea unor evenimente pentru perioada 1-4 decembrie. Mi se par prea multe zile alocate doar 
pentru o singură zi festivă. 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Îmi cer scuze că intervin dar aş vrea să vă dau un 

răspuns referitor la ziua de 1 Decembrie, dacă se poate. Iniţial ar fi trebuit să fie două spectacole, pe 1 
Decembrie şi pe 4 Decembrie, dar cel de pe 4 nu se va mai ţine, prin urmare nu se va mai cheltui toată 
suma. Spectacolul de pe 4 Decembrie, era vorba despre Teatrul „Constantin Tănase”, însă a intervenit o 
problemă şi aceştia nu mai pot veni. 

 
Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel – În ceea ce priveşte art.4, cu privire la organizarea 

spectacolului Local Kombat, credeţi-mă că am fost sportiv şi îmi place sportul, dar aceste competiţii le 
consider apanajul unei comunităţii prospere. Nu cred că este cazul Oneştiului să se aloce o sumă aşa de 
mare pentru un asemenea eveniment. Dacă în expunerea de motive spuneaţi că acest eveniment a fost 
organizat la cererea unor oamenii de afaceri din Oneşti, păi atunci să sponsorizeze acei oamenii de 
afaceri. Nu am mai fost consilier până acum, dar am auzit că în celelate mandate ale administraţiei 
locale au fost consilierii care s-au ridicat şi au votat împotrivă când se solicita oraganizarea unor 
festivaluri. Cred că acum acei consilierii vor vota tot împotrivă, pentru că nu este corect să luăm de la 
oneşteni şi să dăm banii pentru asemenea manifestării. Cred că totuşi ar fi trebuit să dăm o sumă mult 
mai mică şi oamenii de afacerii, care au dorit organizarea acestui eveniment, să vină şi ei cu un aport 
financiar. În legătură cu art.2 şi 3 suntem de acord pentru că ştim situaţia în care se află CSM Oneşti şi 
Casa de Cultură. 

 
Domnul viceprimar Gnatiuc Nicolae – Am vrut să vă împărtăşesc părerea mea referitor la acest 

proiect de hotărâre şi tot odată să vă aduc aminte dumneavoastră că ne-am angajat cu toţi să sprijinim 
sportul din acest municipiu, totodată şi agenţii economici. Ştiu că acest eveniment sportiv se 
organizează exclusiv din banii obţinuţi de către primărie în urma unor donaţii cu dedicaţie pentru acest 
eveniment. Mai multe o să vă spună domnul primar referitor la aceşti bani. Vă reamintesc că acest 
eveniment care s-ar desfăşura pe mai multe zile şi ar genera venituri care ies din cazare în primul rând, 
pentru că staful acestor organizatori vor conţine mai mult de 100 de persoane, nu mai spun din 
alimentaţie, bufete-restaurante şi multe altele, banii aduşi agenţilor economici oneşteni, şi implicit 
primăriei. Referitor la ajutorul care se dă Clubului Sportiv Municipal Oneşti, din câte îmi duc aminte, şi 
ştiu că mă repet, ne-am angajat să ajutăm sportul oneştean, din cauza aceasta voi şi vota pentru, iar a 
doua problemă, să nu uităm că facem un efort considerabil atât Consiliul local cât şi oneştenii să 
achităm nişte datorii şi nişte ajutoare către Termon CT SA..30.000 lei nu mi se pare un efort aşa mare 
comparativ cu zecile de miliarde care se dau acestei societăţi. Aş vrea să vă gândiţi şi să luaţi în 
considerare şi acest aspect. Vă mulţumesc. 

 
Dl. consilier Ene Gheorghe – Vreau să precizez în primul rând că un proiect de hotârăre nu se 

adoptă pe articole, adică nu poţi să spui că votezi pentru două articole şi împotriva celorlalte. Un proiect 
de hotărâre se adoptă în integraliatea sa.Aşa că domnii consilierii de la PP-DD nu votează împotriva a 
două articole, ei vor vota împotriva întregului proiect de hotărâre. Chiar dacă suntem în campanie, noi 
suntem de acord cu acest proiect şi am să-l iau pe puncte. Acum un an sau doi a venit în oraş domnul 
Tudor Gheorghe. Era iarnă şi dânsul avea spectacol în Casa de Cultură. Stăteam îmbrăcaţi în paltoane, 
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iar dânsul cu costum şi cu un pulover pe gât şi îşi aducea aminte de vremurile de înainte de 1990 când în 
Casa de Cultură se stătea în plină iarnă în cămaşă. Deci este foarte bine venit acest ajutor de încălzire 
pentru Casa de Cultură. Doi: chiar dacă CSM Oneşti nu este în subordinea noastră, dar din moment ce 
poartă numele Clubul Sportiv Municipal, măcar pentru atât să-l ajutăm, dacă tot vrem să ajutăm 
activitatea sportivă. Aş mai adăuga, după cum mulţi bine ştiţi, acest club a adus rezultate deosebite anul 
trecut la atletism, la haltere, la gimnastică. Avem o campioană olimpică medaliată cu bronz la 
gimnastică. Trei: cu privire la organizarea acestui eveniment sportiv. Trebuie să ne gândim ce sume de 
bani se  cheltuie, iar în acelaşi timp ce sume de bani se întorc şi rămân. Rămân la hotelierii, ramân la 
restaurante, rămân la magazine, ca să nu mai spun de reclama fantastică care se va face pe nişte posturi 
de televiziune. Este un eveniment deosebit şi de aceea merită făcut acest efort. În ceea ce priveşte ziua 
naţională, noi ar trebui să fim mândri de această zi naţională, să o scoatem în relief, şi nu o putem scoate 
decât organizând nişte spectacole, nişte manifestării şi aducând lume la aceste manifestării, oamenii 
care ar trebui să fie mândrii că sunt români. Eu de 1 Decembrie, chiar dacă nu-mi place muzica 
populară, se aude numai muzică populară românească, pun drapelul şi pun soţia să-mi facă fasole cu 
cărnaţi sau mititei. Acesta este modul meu de a o manifesta în casă la mine. Noi trebui să găsim un alt 
mod pentru ca oneştenii să simtă că s-a făcut ceva de 1 Decembrie. Noi vom vota acest proiect de 
hotărâre. 

 
Domnul consilier Lemnaru Emil – Desigur sunt măsuri bune de luat în anumite perioade ale 

anului. Când apar aceste manifestări dedicate zilei naţionale a României şi se suprapun cu desfăşurarea 
campaniei electorale, am dori ca acest eveniment să nu se politizeze pentru a nu crea discuţii între 
părţile politice din oraş. Aceasta a fost o chestiune pe care am vrut să o ridic. Referitor la art.2 şi 3, la 
modul cum sunt formulate acestea, nu sunt cele mai bine venite. Cred că pentru Casa de Cultură ar 
trebui să dăm nişte sume în avans pentru pregătirea festivalului „TI AMO” 2013, pentru ca tinerii 
oneşteni să poată face pregătire şi în perioada acesta de iarnă. Pentru acest scop ar trebui suma 
respectivă, nu pentru a achita utilităţile. Pentru CSM , deasemenea este o instituţie care aparţine de 
Autoritatea Naţionălă pentru Sport şi Tineret nu cred că ar fi corect să le dăm bani pentru a plăti gazul 
metan. Şi aici ar trebui reformulat pe ideea de a asigura pregătirea sportivilor de performanţă în 
domeniile care sunt specifice Clubului Sportiv Municipal pe perioada de iarnă. Este o cu totul altă 
nuanţă dată acestor sume. Cât priveşte art.4, ar trebui avut în vedere, aşa cum spunea şi domnul 
viceprimar Gnatiuc, că vor fi şi nişte sponsorizări 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Mă aşteptam ca discuţiile să fie mai acide. Eram 

pregătit pentru o dispută mult mai sîngeroasă. Am să le punctez şi eu în ordine. Referitor la ziua de 1 
Decembrie, am schimbat puţin datele problemei. Depunerea de coroane va fi undeva în partea a doua a 
zilei. Am optat pentru acest lucru din două motive. Unul ar fi, ca să-l legăm cu spectacolul care va avea 
loc la Casa de Cultură, iar al doilea ar fi, că majoritatea preoţilor se vor afla la hramul Salinei din Tărgu 
Ocna, unde va fi un eveniment foarte mare şi riscăm să nu avem preoţi care să oficieze slujba de la acest 
eveniment. Spuneau căţiva colegi mai devreme că cheltuim bani aiurea. Nu cred că putem pune 
problema în aşa fel. Oamenii care vin la depunerea de coroane şi ne ascultă şi ne privesc o oră sau chiar 
mai mult, sunt oamenii datorită cărora suntem noi aici. pentru ei mare lucru nu facem. An de an 
depunerea de coroane se termina cu o masă ţinută între primar, consilierii şi câteva personalităţi din 
Oneşti. Anul acesta am vrut să schimb puţin datele problemei şi să oferim ceva la schimb şi celor care 
şi-au pus speranţe în noi, inclusiv un pahar de vin fiert oferit din partea primăriei, o fanfară şi un 
spectacol, care cred eu că îl merită. Este începutul lunii decembrie, este luna cadourilor, efectiv venim 
în întâmpinarea oneştenilor cu un cadou. Probabil că nu se va cheltui toată suma, pentru că în această 
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sumă era prevăzut şi spectacolul de pe data de 4 Decembrie, care deocamdată nu a fost finalizat. 
Referitor la finanţarea sălii de sport. Da, întradevăr nu este în subordinea directă a Primăriei, dar 
sportivi de acolo ne-au adus onoare. Să nu uităm că doar cu puţin timp în urmă, Diana Chelaru a dus 
numele oraşului nostru la nivel internaţional. Ar fi crâncen acum, la mai puţin de o lună, să închidem 
sala de sport, pentru că asta riscă, dacă nu îi ajutăm cu plata gazului. Referitor la gală, toţi bani vin din 
sponsorizări. Acei sponsori au dat bani cu această dedicaţie, în schimb vor publicitate. De la bugtul 
local nu se va cheltui nici un ban. Gala este foarte scumpă. Per total va fi nevoie de 40.000 euro. 
Oamenii care au dat acele sponsorizării pentru această gală nu vor decât să se găsească in publicitate. 
Plătesc publicitate şi vor în acelaşi timp să promoveze numele Oneştiului. Numele oraşului nostru va fi 
auzit în 75 de ţări. Acest sport este de o rezonanţă foarte mare în momentul de faţă. Am avut concursuri 
de gimnastică cu copii care muncesc teribil şi am avut câţiva zeci de oamenii în sală. La o gală de K1, 
am fost acum o săptămână la Craiova şi erau 4000 de oamenii. Cel mai ieftin bilet era undeva la nouă 
sute de mi, şi se putea ajunge undeva la două milioane jumătate. La noi un bilet va fi de 30de lei, va fi 
un preţ modic. Cheltuielile vor fi suportate din sponsorizări. Dacă vă întrebaţi de ce este cu preţ, vreau 
să vă spun că altfel ar fi fost o nebunie, pentru că nu am fi ştiut cum să-i ţinem la uşă. Eu sunt sigur că şi 
aşa se va umple sala fără probleme. De când am lansat ideea, continuu sunt întrebat unde găsesc bilete, 
cănd vor fi puse la vânzare. 30 de lei, valoarea a două bilete la cinema. O gală de asemenea talie, când 
îţi vin sportivi din America, din Anglia va fi un eveniment deosebit. 

 
Domnul consilier Lemnaru Emil – Aţi spus la un moment dat sală de sport. La care aţi făcut 

referire? La cea în care se face antrenamente? 
  
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Da. 
 
Domnul consilier Lemnaru Emil – Trebuie făcută această precizare, pentru a nu se face 

confuzie cu sala „Nadia Comăneci”. 
 
Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel – Ar fi fost bine ca în acest proiect de hotărâre să 

specificaţi clar :”Se aprobă organizarea competiţiei Local Kombat (K1), în asociere cu societatea 
Luxury Events SRL şi finanţarea de la  bugetul local cu suma de de 60.000 lei din sponsorizării.” 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Domnul Găbureanu a specificat clar în Expunerea de 

motive, că bani sunt din sponsorizării. 
 
Dl. Secretar Daniel Spânu – Aş avea de specificat ceva. Să ştiţi că atât Legea 215 cât şi Legea 

273 permite alocarea de sume de la bugetul local pentru instituţiile publice de interes local. Sigur pentru 
a elimina orice interpretare, şi dacă domnul primar este de acord, putem reformula art.2:” Se aprobă de 
la bugetul local  suma de 30.000 lei Clubului Sportiv Municipal Oneşti pentru desfăşurarea activităţilor 
de sport” iar la art.3 să se scrie pentru activităţi de cultură.  

 
Dl. consilier Tofan Ion  – Cred că aşa ar fi cel mai bine. 
 
Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel – Şi pentru că domnul primar chiar m-a convins să-mi 

schimb părerea aş avea o rugăminte ca la evenimentele din 1 Decembrie să nu dăm un iz electoral şi 
domnul primar să nu se afişeze la stanga sau la dreapta cu un candidat ori altul. 
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Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Fără nici o problemă. Vă invit, pe toţi consilierii, acolo 
pe scenă alături de mine, pentru a vedea oneştenii pe cine au votat. 

 
Dl. consilier Sergentu Adrian – Ştiu că este târziu şi îmi pare rău că iau cuvântul după domnul 

primar. Poate ar trebui, şi aici domnul Secretar să ne spună dacă se mai poate sau nu, să împărţim acest 
proiect în două proiecte distincte, pentru că una este ziua naţională a României şi alta este oraganizarea 
de asemenea evenimente şi care ţin de management. 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Să ştiţi că nu a fost ideea mea iar cu permisiunea 

dumneavoastră le putem separa. 
 
Dl. Secretar Daniel Spânu – În momentul de faţă acest lucru nu se mai poate face. Iniţial a fost 

un singur proiect cu organizarea şi alocarea unor sume pentru data de 1 Decembrie, ziua naţională. 
Ulterior pentru că au apărut aceste finanţării a trebuit să completăm acest proiect şi să nu venim cu 
suplimentarea a încă trei proiecte pe ordinea de zi. Am fost nevoiţi să procedăm în acest fel. 

 
Dl. consilier Sergentu Adrian – Aş mai avea o rugăminte: dacă tot chemăn copii afară, să-i 

lăsăm pe ei întâi să depună coroane şi apoi noi, care suntem mai bine îmbrăcaţi. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot proiectul de 

hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 16 voturi. 
    01 abţineri 
            Se aprobă . 
 

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi: 
3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 39/2012 a Consiliului local al 

municipiului Oneşti pentru  Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Oneşti şi al instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local al primăriei Municipiului 
Oneşti. 
                                                                          Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
   
 Dl. ec. Chirilă Toader – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre 

în forma prezentată: 
 Pentru: 17 voturi. 

Se aprobă în unanimitate 
 
Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi: 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea elaborării Planului 

Urbanistic General. 
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                                                                           Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  
 

Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
   
 Dl ing. Stanciu Gheorghe – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Martin Ştefan  – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Discuţii: 
 

Dl. consilier Martin Ştefan – Am să încep discursul meu, prin a vă aduce aminte că anul trecut, 
undeva în primăvară, a fost o încercare de prelungire a Planului Urbanistic General, şi discuţia dacă nu 
mă înşel eu domnule preşedinte, a fost că îl putem prelungi până în decembrie. Aşa este? Din decembrie 
anul trecut până în noiembrie anul acesta au mai trecut iată 11 luni. Totuşi sunt bucuros că văd un Caiet 
de sarcini şi o încercare a Planului care să precizeze în mod clar direcţia urbanistică pe care va merge 
mai departe municipiul Oneşti.Am văzut în anexele prezentate în această consultanţă, inclusiv devierea 
traficului de tranzit în afara zonelor sensibile ale oraşului. Este o chestiune foarte bună. Ţin să felicit 
administraţaţia pentru acest demers la care a anchiesat. Sper că în cel mai scurt timp, lucrările de 
deviere a traficului în afara oraşului vor începe, pentru că ştiţi foarte bine traficul greu nu doar dăunează 
fondului sonor al municipiului, ci şi dăunează şoselelor, care implică investiţii an de an. 

 
Dl. Consilier Tofan Ion – Daţi-mi voie să relatez un aspect la care am fost prezenţi trei dintre 

consilierii care acum sunt prezenţi: dl. Lemnaru, dl. Oprea şi eu. În anul 1996 am fost invitaţi în 
Norvegia. Eram prezenţi o parte dintre consilierii lor, noi, primarul de acolo. Vedem la un moment dat, 
în faţa noastră, unde era un munte, nişte explozii şi foarte multe utilaje necesare în construcţii. Cănd am 
întrebat ce se întâmplă acolo ni s-a răspun că acolo se desfăşoară activităţi pentru punerea în aplicarea a 
planul urbanistic stabilit pentru o perioadă de 50 de ani. Acolo sunt două firme: una suedeză şi una 
daneză, care contra chiriei de un dolar, ei aveau obligaţia să dărâme tot şi să construiască o fabrică de 
hărtie, pentru că aveau mult lemn, şi de asemenea să pregătească terenul pentru viitoarele extinderii 
urbanistice ale oraşului. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot proiectul de 

hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 17 voturi. 

Se aprobă în unanimitate 
 
Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi: 
5. Proiect de hotărâre privind sprijinirea asociaţiilor de proprietari din municipiul Oneşti în 

vederea reabilitării termice a condominiilor, prin finanţarea de la bugetul local a unei cote în cuantum 
de maxim 30% din valoarea prevăzută în devizul general de lucrări, conform O.U.G. nr.69/2010 şi a 
Legii nr.153/2011. 
                                                                           Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar 

 
Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl 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 Bujor Dumitru Marcel – M-aş referi puţin la ordinea de prioritate la care s-au ales 

străzile respective: B-dul Oituz, B-dul Republicii. Consider că referitor la Calea Mărăşeşti fiind mai 
recent construită ar fi trebuit să aibe un alt loc în clasament deoarece străzile Păcii, Perchiului, Caşinului 
sunt construite mai demult şi gradul de deteriorare este mai mare. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Cred că au avut în vedere atunci când au întocmit 

proiectul criteriile eficentizării energetice, pentru că aşa ar fi fost normal. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Ni s-a cerut o ordine a priorităţilor, dar asta nu 

înseamnă că vom şi reuşi să izolăm B-dul Oituz. Aceasta este o chestie formală. Reabilitarea temică dă 
o altă faţă principalelor bulevarde ale oraşului, pentru că aceasta a fost şi idea pentru care am prins în 
primă fază aceste străzi, inclusim strada Mărăşeşti, pentru că şi aceea zonă este importantă. Vă spun 
totuşi că nu o să reuşim să strângem pe asociaţii peste 90% în toate zonele oraşului pentru ca să putem 
lua B-dul Oituz prima dată. Eu sunt sigur că o să luăm chiar din toate zonele oraşului pentru a fi 
reabilitate. Pentru că mi-e grau să cred, referitor la B-dul Republicii, unde locuiesc în mare majoritate 
oamenii vârstnici, că vor semna în proporţie de 90% pentru reabulitare, pentru că aceasta este condiţia 
principală, ca peste 90% din Asociaţia de locatari respectivă să fie de acord cu reabilitarea termică. 

 
Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel – Eu mă refeream la faptul că ar trebui să se încerce ca 

reabilitarea termică să se înceapă cu blocurile mai vechi, pentru că acolo deterioararea este mai mare. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Nu le reabilităm le izolăm. Că sunt vechi sau noi, toţi 

au nevoie de izolare termică. Eu cred ca se va merge pe primul venit primul servit. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Dar reabilitarea termică mai înseamnă şi alceva nu 

numai izolare. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Proiectul este mult mai amplu. Noi finanţăm izolarea 

termică. Noi nu finanţăm şi schimbarea termopanelor, dar şi aceia beneficiază de acelaşi proiect. Ei iau 
credit cu dobândă subvenţionată de stat şi garantată. La centralele de apartament este aceiaşi poveste. 
Noi cu acei 30% ne-am propus să finanţăm izolarea termică, pentru că vrem să încurajăm pe lângă 
schimbarea termopanelor şi izolarea termică, implicit schimabarea feţei oraşului. Aici sunt două motive 
de fapt: să dăm o nouă faţă oraşului dar să sprijinim şi oamenii cu această izolare termică. 

 
Dl. Consilier Tofan Ion – După ce terminaţi cu blocurile poate treceţi şi la case domnule primar. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Să dea Dumnezeu să reuşim să terminăm cu blocurile. 
 
Dl. consilier Lemnaru Emil – Cred că 83 de ani va dura pentru a face izolarea termică a tuturor 

locuinţelor din municipiu, pentru că statul vine cu o anumită sumă de bani, venim şi noi consiliu local 
cu o anumită sumă şi o parte asociaţia de locatari. 
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Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Cum aţi socotit pentru că mie nu-mi iese la fel. Statul 

nu alocă nimic în această hotărâre, doar subvenţionează dobânda şi garantează creditul. Statul nu dă 
nimic. Cred că dumneavoastră vorbiţi despre al proiect. Proiectul pe care il votăm este cel în care statul 
subvenţionează dobânda şi garantează creditul. Noi putem demara la anul, din calculele pe care le-am 
făcut, lucrările la proximativ 120-150 de blocuri dacă finanţăm parte din rată. Cam cu 20-25 de miliarde 
ne-am propus să ajutăm pe locuitorii Oneştiului, asta însemnând 120-150 de blocuri. Să vedem câte 
cereri vor fi pentru că noi ne vom adapta situaţiei. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Eu nu înţeleg ceva. Am avut depus de două luni de zile 

un proiect referitor la reabilitarea termică a locuinţelor din Oneşti. Cred că acel proiect ar fi trebuit 
discutat la pachet împreună cu acesta de astăzi. Nu ţineam să fiu eu neaparat iniţiator. 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Eu nu ştiu despre ce este vorba. Nu ştiu unde l-aţi 

depus dumneavoastră pentru că la mine nu a juns nici un proiect de felul acesta. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Pentru că nu la dumneavoastră se depun ci la domnul 

secretar. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – Aş avea o singură întrebare: la locuinţele deja anvelopate şi care 

au o diferenţă de culori, cheltuiala de uniformizare a culorilor cine o suportă? 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Tot primăria va suporta. Integrarea în faţadă costă 

undeva la 7-8 milioane. Oamenii vor avea de ales în momentul când se va ajunge la senmnarea 
contractelor: ori plătesc acei 7-8 milioane şi îi scutim de plata la impozit pentru o perioadă de 7 ani ori 
le plăteşte primăria integrarea în faţadă. Cei care şi-au anvelopat deja nu vor avea nici un cost. Eventual, 
vor câştiga ceva prin schimbarea faţadei blocului. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot proiectul de 

hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 16 voturi. 
    01 abţineri. 

Se aprobă. 
 
Se trece la punctul şase de pe ordinea de zi: 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei cenzorilor de la S.C. Termon C.T. S.A. 

Oneşti. 
                                                                         Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  

 
Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl. ing. Ciobanu Cezar  – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Florian Constantin  – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Discuţii: 
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Dl. consilier Florian Constantin  – Am depus în cursul zilei de ieri un amendament în care 

propunem ca indemnizaţia cenzorilor  să fie în cuantum de 250 de lei/lună/membru. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Am înţeles de la domnul Paris că şi cei de de la DPP 

au aceiaţi indemnizaţie. 
 
Dl. ing. Paris Ion – Rectific, cei de la SC DPP SA au 400 lei brut.Am sunat acum şi mi-au spus 

că au 400 lei brut. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Destul de dificil. Comisia de specialitate a propus. 
 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Ideea este dacă domnul primar îşi insuşeşte acest 

amendament, se votează proiectul în forma nouă, iar dacă nu se supune la vot amendamentul mai întâi. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Cred că cel mai bine ar fi să se supună la vot. Nu veau 

să-mi asum eu scăderi de salarii. Dacă era la DPP indemnizaţia de 250 lei nu era nici un fel de 
problemă, aşa lăsăm la latitidinea dumneavoastră. 

 
Dl. Consilier Tofan Ion – Totuşi activitatea societăţii DPP mi se pare mult mai complexă. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Aşa este cum spuneţi dumneavoastră: nu se compară 

activitatea de la DPP cu Termonul. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Consider că totuşi indemnizaţia ar trebui să fie unitară 

avînd în vedere că la ambele societăţii acţionar este Consiliul local. 
 
Dl. Consilier Tofan Ion –  Aşa cum am spus şi la şedinţa anterioară, ar trebui să ţinem cont şi de 

situaţia financiară a celor două societăţii. Activitatea este mult mai complexă la DPP decât la Termon, 
iar administratorii de acolo nu sunt puşi acolo cu intenţia de a frauda, şi sunt totuşi puşi de noi. Acei 
cenzori sunt controlaţi de noi. Totuşi şi acei 200 lei sunt o sumă. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – Domnule consilier Tofan, a-ţi spus un lucru care m-a zgâriat la 

urechi. Aţi spus că cenzorii acei sunt controlaţi de dumneavoastră. Cum adică? Eu nu am controlat 
niciodată un censor şi nici nu ştiu cum să-l controlez. 
 

Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Mie mi se pare în regulă acest amendament şi mi-l 
asum. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Conform Regulamentului vom supune întâi la vot 

amendamentul 
 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Având în vedere că domnul primar şi l-a însuşit nu mai 

este necesar să fie supus la vot. 
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Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Chiar dacă şi l-a însuşit sau nu, este un Regulament 
care spune clar că întâi este supus la vot amendamentul. 

 
Dl. consilier Florian Constantin  – Dacă domnul primar şi-a însuşit amendamentul se supune la 

vot în forma nouă, în forma finală. 
 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Deci supunem la vot proiectul în forma nouă, cu 

amendamentul propul şi însuşit de domnul primar.  
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Deci supunem la vot. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – Ce supunem la vot? 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Proiectul cu valoarea de 250 de lei, cu amendamentul 

propus de dumneavoastră 
 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Deci supunem la vot proiectul de hotărâre cu 

amendamentul Comisiei nr.1 şi însuşit de iniţiator.  
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Dar să ştiţi că se crează discrepanţe între cele două 

societăţi care aparţin Consiliului local. 
 
Dl. consilier Oprea Dănuţ – Nu înţeleg de ce sunt atâtea discuţii pentru 150 de lei, în condiţiile 

în care la proiectul nr.2 vorbeam de zeci de mi. Deodată suntem săraci pentru trei oameni. 
 
Dl. consilier Lemnaru Emil –  Cei care fac acest act de verificare la societatea Consiliului local 

ar trebui să primească o indemnizaţie cât de cât rezonabilă, pentru ca actul de control să fie făcut cu 
responsabilitate şi să dea socoteală în faţa consiliului local atunci când găseşte abaterii. Consider că 
salariu minim pe economie ar fi fost foarte bun. 

 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Într-o hotărre mai veche se prevedea 800 lei pentru 

aceşti cenzori. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Ce pot să vă spun că eu nu am văzut nici un cenzor de 

patru luni pentru a-mi prezenta situaţia de acolo. Ce pot să vă mai spun este că la mine la firmă am un 
singur cenzor nu trei, şi am o cifră de afaceri mult mai mare şi primeşte tot cam atât, iar acesta îşi face 
treba destul de bine. Munca cenzorilor la Termon este de o zi sau două. Să nu vă închipuiţi că dacă ar 
avea 800 lei ar munci mai mult. Să nu-mi spuneţi că vor să-şi dea demisia, pentru că până acum au stat 
pe gratis iar acum când vrem să le dăm ceva îşi dau demisia. 

 
Dl. ing. Ciobanu Cezar  – Dacă-mi permiteţi, ei revendică suma de 800 lei 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Deci supunem la vot proiectul de hotărâre cu 

amendamentul Comisiei nr.1 şi însuşit de iniţiator.  
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Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Proiectul iniţial este cu o indemnizaţie de 400 lei. 
Amendamentul Comisie nr. 1 este cu 250 lei. În măsura în care acest proiect nu trece, cenzorii nu vor 
mai lua nici 250 lei. Acest proiect este modificat. Din momentul în care domnul primar şi-a însuşit 
amendamentul Comisiei, proiectul este modificat, deci nu se supune la vot amendamentul făcut de 
Comisia nr.1 ci proiectul în noua sa formă. 

 
Dl. Consilier Tofan Ion –  250 lei net? 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Propun o pauză de 10 minute pentru mai multe 

consultării. 
 
După pauză. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Am să vă rog frumos să-mi da-ţi voie să citesc art.49 

din Regulament:”Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale, pe articole, consilierii putând 
depune amendamente în scris de fond sau de redactare care se depun la Secretarul muncipiului cu cel 
puţin o zi înainte de şedinţă.” Acest lucru s-a şi întâmplat. Articolul doi spune: „Amendamentele depuse 
se supun votului Consiliului local în ordinea formulării lor, începând cu cele propuse de comisia de 
specilaitate.Dacă se adoptă un amendament cu acelaşi conţinut, celelalte se socotesc respinse fără a se 
mai supune votului.” În condiţiile date vă rog să-mi permiteţi să supun la vot amendamentul propus de 
comisia de specialitate. Este vorba de 250 lei net. Supun la vot amendamentul propus de comisia de 
specialitate: 
 Pentru: 16 voturi. 
    01 abţineri. 

Se aprobă. 
 
Se trece la punctul şapte de pe ordinea de zi: 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii nr.40/05 aprilie 2012 

privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Oneşti şi Fotbal Club Municipal Dinamo 
Oneşti. 
                                                                       Iniţiator: Neghină Victor Laurenţiu – primar  

 
 
 
Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 

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

Dl. consilier Ene Gheorghe  – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Discuţii: 

 
Dl. Secretar Daniel Spânu – înainte de a începe dezbateriile pe marginea acestui proiect ţin să 

precizez că acest proiect se află în faţa dumneavoastră cu art.2 modificat. 
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Dl. consilier Lemnaru Emil – Cred că ar trebui făcută o corectură, pentru că nu cred că este 

vorba despre 12.000 lei pe an. Cred că ar mai fi trebuit trecut un zero acolo şi să fie un miliard pe an. 
Pentru că la un club serios ca Dinamo ar trebui să se dea o sumă corespunzătoare. Aceasta sumă este pe 
lună, pe an? 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Este vorba despre12.000 lei, fiind vorba despre un mic 

ajutor pentru a mai supravieţui un pic, pentru că nici ei nu prea stau bine 
 
Dl. consilier Lemnaru Emil – Ar trebui făcută precizarea dacă aceşti bani se dau până la 

sfârşitul acestui an. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Da, aceşti bani se dau până la sfârşizul acestui an. 
 
Dl. consilier Florian Constantin – Suma pe care am solicitat-o a fost un pic mai mare, dar în 

urma discuţiilor cu domnul primar am înţeles că la acest moment posibilităţile financiare sunt în impas. 
I-am mulţumit frumos şi îi mulţumesc şi acum. Vom vedea ce facem în continuare cu acest proiect. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – Ca să vă aduc mai aproape de ceea ce înseamnă performanţă, am 

să vă spun că cele două echipe sunt pe primul loc în campionatele specifice vârstei lor. Echipa de 
Juniori 1, cea de 18 ani este detaşat pe primul loc în seria a doua a Campionatului naţional. Această 
echipă are 7 puncte avans. Cei mici sunt şi ei, tot pe primul loc. Au trei puncte şi ei avans faţă de echipa 
de pe locul second. Proiectul a ajuns într-un punct în care se poate spune că este vîrful şi de acum în 
colo se poate discuta despre perspective. Începutul a fost făcut. Se vede că avem performanţă. Am să vă 
reamintesc că cele două echipe de copii au căştigat toate jocurile, mai puţin unul singur fiecare dintre 
ele. Dintre echipele pe care le-am învins, atât la Oneşti, cât şi în deplasare se numără “Petrolul Ploieşti”, 
“Astra Ploieşti”, “FCM Braşov”, “Sport Club Bacău”, “Gloria Buzău”, echipe cu tradiţie în fotbalul 
românesc, ceea ce denotă că ceea ce se întâmplă la Oneşti este un fenomen adevărat, un fenomen care 
naşte performanţă. Mai departe pot să vă spun că Duminică de la orele 12 şi 14 jucăm cu o echipă din 
Braşov care se numeşte “Corona” şi care este o şcoală privată de fotbal şi care are echipa de seniori a 
acestei grupări sportive, pe primul loc în liga a doua. Noi vă aşteptăm la joc chiar dacă este frig să 
vedeţi aceşti copii. 

 
Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel – Necunoscând termenii contractului dintre Municipiul 

Oneşti şi Dinamo, văzând aici că ni se cere să susţinem cazare, masă, echipament sportiv, 
cantonamente, ar fi bine ca domnul Florian să ne spună atunci Dinamo cu ce participă la această 
asociere? Cred că atunci cănd s-a făcut asocierea, în contract se specifica clar care erau obligaţiile 
Clubului Dinamo. Eu voi susţine sportul, fotbalul în special, dar nu am vrea ca noi să producem 
rezultatele care le-a enunţat domnul Martin, şi care sunt extraordinare, să vină peste un an sau doi 
Dinamo şi să profite de pe urma muncii noastre. Aş vrea să mi se spună în două cuvinte cu ce contribuie 
Dinamo. 

 
Dl. consilier Florian Constantin –  În contractul pe care l-am semnat între Fotbal Club 

Municipal Dinamo Oneşti, pe de o parte cu Primăria Oneşti pe de o parte cu Dinamo Bucureşti, 
obligaţiile celor de la Bucureşti se referă strict la susţinerea financiară a bunei desfăşurări a competiţiei 
în care ne desfăşurăm activitatea, cheltuieli de transport, cheltuieli de masă, salarii şi aşa mai departe. 
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Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel – Conform contractului, până la ora actuală câţi bani 

trebuia să ne dea? 
 
Dl. consilier Florian Constantin –  Conform contractului, până la ora actuală avem un contract 

cu două firme de sponsorizare şi de publicitate: şase sute de milioane. Din aceşti bani mai au să dea. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu –  Banii care îi dăm noi sunt ca o gură de oxigen, 

domule Bujor. Cheltuielile cu aceşti copii sunt foarte mari. Numai masa pe lună ajunge undeva la două 
sute de milioane pe lună. Sunt într-o situaţie dificilă. În mare parte cei de la Bucureşti şi-au respectat 
partea din contract: asigura plata mesei, asigură plata antrenorilor. 
 

Dl. consilier Florian Constantin –  Ca să fie totul foarte clar, nu poate să plece nici un jucător 
de la Oneşti, spre Bucureşti sau spre altă echipă din ţară fără acordul meu. Fiţi convinşi că dacă se va ivi 
această oportunitate veţi afla primi 

 
Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel – Cât veţi fi dumneavoastră acolo preşedinte să ştiţi că vă 

voi susţine mereu. 
 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Aş vrea să reamintesc şi eu un lucru. În cadrul asocierii 

există un consiliu de admnistraţie format din trei reprezentanţi, unul numit de Consiliu local şi este 
domnul Florian, altul este numit de Primar, şi al treilea este numit de Clubul Dinamo. Orice transfer va 
trebui să fie aprobat de acest consiliu, în care municipalitatea are doi reprezentanţi 

 
Dl. consilier Ene Gheorghe – Aşa cum spunea domnul Florian, Clubul Dinamo ar fi trebuit să 

suporte cheltuieli în cuantum de şase sute de milioane. Este adevărat că nu şi-a respectat integral 
contractul, dar trec şi ei printr-o perioada foarte grea.Aş vrea totuşi să apreciez şi să mulţumesc 
oamenilor de afaceri care au susţinut această echipă. Ţin să-l menţionez pe domnul Butucaru, pentru că 
cele două echipe manâncă la dânsul la restaurant zi de zi, şi a acceptat să acopere aceste costuri cu 
mâncarea de la el, sperând să fie plătit într-un viitor apropiat. Vreau să invit şi ceilalţi oamenii de 
afaceri şi oameni care sunt printre noi să ajute ca acest proiect să meargă aşa cum trebuie, măcar până în 
iarnă, când vom hotărâ ce vom face mai departe. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot proiectul de 

hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 17 voturi. 
              Se aprobă în unanimitate. 

 
Se trece la punctul opt de pe ordinea de zi: 
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de activitate a Comisiei de analiză a situaţiei 

privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Oneşti. 
                                                                                   Iniţiator: Tofan Ioan – Consilier local  

 
Dl. consilier Tofan Ion – prezintă expunerea de motive. 

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

Dl. consilier Ene Gheorghe  – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Discuţii: 

 
Dl. consilier Tofan Ion – Am iniţiat acest proiect pentru că nu am avut timp să ne întâlnim cu 

reprezentantul societăţii Apă-Canal, care sunt cu un anumit punct de vedere. Noi, în general punctul de 
vedere ni l-am format. Acum pot doar să-mi exprim doar punctual meu de vedere şi anume că toate 
acele reţele ne aparţin, adică nouă municipalităţi, şi nu firmei care le exploatează la ora actuală sau care 
le-a administrat şi până în 1990 dar sub o altă denumire.  

 
Dl. consilier Ene Gheorghe – Ele au rămas în patrimoniu municipalităţi, pentru că aşa reiese din 

actele pe care le-am studiat 
 
Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel – Aceasta nu este concluzia comisiei. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot proiectul de 

hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 17 voturi. 
              Se aprobă în unanimitate. 

    
 
DIVERSE: 
 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Aş ruga-o pe doamna Ţăranu să dea citire materialului 

informativ, material care a fost depus şi la căsuţele dumneavoastră, cu privire la situaţia căminului din 
Slobozia. 

 
Dna. sociolog Ţăranu Rodica – Domnilor consilieri, vă informez că în baza Hotărârii 

Consiliului local din 01.04.2012, am primit spre coordonare Centrul social Slobozia.De la această dată 
şi până în prezent am căutat să obţinem autorizaţiile respective care ne ajutau la obţinerea acreditării 
Centrului. Am obţinut autorizaţiile, dar pentru obţinerea acreditării acestui centru era necesar angajarea 
unui personal care urma să deservească centru. Timp de şapte luni de zile am întocmit un raport în care 
am încercat să prezentăm situaţia actuală a centrului, raport care a fost înaintat Instituţiei Prefectului, 
Ministerului Munci, Ministrului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor pentru deblocarea 
posturilor respective, având în vedere că acestea erau blocate. Răspunsurile au fost motivate diferit dar 
în final toţi au spus nu. Am încrcat o altă variantă, variantă pe care o prevede legea şi anume 
parteneriatul public privat.Am discutat cu mai mulţi parteneri şi contractul public privat, dacă se va 
încheia cu unul dintre aceştia, constă în ajutorul pe care ni-l oferă pentru angajarea personalului 
respectiv, doar atât, pentru că persoana respectivă nu va contribui cu fonduri la susţinerea acestui 
centru. Noi îi oferim spaţiul şi el ne ajută la angajarea personalului. Tot prin această fundaţie se vor face 
toate cheltuielile. Cheltuelile necesare pentru funcţionarea acestui centru au fost trecute în cele trei 
variante care au fost prezentate şi dumneavoastră. Avem aici o variantă fără contribuţia beneficiarului. 
Dacă beneficiarul nu vine cu nici o sumă, atunci cheltuielile cu întreţinerea centrului se ridică la patru 
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miliarde şi jumătate pe an. În condiţiile în care beneficiarul contribuie cu 200 de lei atunci cheltuielile 
cu întreţinerea centrului se ridică la patru miliarde şi două sute pe an. Iar dacă contribuţia beneficiarului 
este de 755, aşa cum am stabilit în hotărîrea consiliului local din 3 februarie 2012, atunci bugetul pe an 
va ajunge la trei miliarde trei sute douăzeci pe an. Aş vrea să mai menţionez faptul că, conform legii, 
ceea ce putem acoperii din aceste cheltuieli este: din contribuţia beneficiarului, în condiţiile în care 
acesta vine cu contribuţia de 755, noi putem acoperii hrana, utilităţile(gaze, lumină, apă), materiale 
sanitare, colectarea deşeurilor medicale, dezinfecţie, deratizare şi dezinfenctante.Conform legii acestea 
le putem asigura numai din contribuţia beneficiarului. Din contribuţia care vine de la bugetul local 
asigurăm salariile. Conform HCL acest centru poate să cazeze un număr de 14 beneficiari. Conform 
schemei cu beneficiari noi putem angaja: un administrator, două asistente medicale, doi bucătari, două 
îngrijitoare şi un lăcătuş-mecanic, a căror salarii vor fi acoperite de la bugetul local. Din bugetul local 
noi mai putem asigura mobilierul, prestările de servici, medicamentele din dulapul de urgenţă, care sunt 
obligatorii, apoi mai sunt obiecte de inventar şi reparaţii. Toate acestea ar trebui să le asigurăm de la 
bugetul local. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – După cum observaţi situaţia este destul de delicată 

pentru acest centru. V-aş ruga ca prin intervenţiile dumneavoastră dacă aveţi o părere sau o idee să le 
contabilizăm ca după aceea să întocmim un proiect de hotărîre care să soluţioneze problema acestui 
Centru de la Slobozia. Profit de ocazie, pentru că în sală se află şi domnul consilier judeţean Răspopa, 
care poate va inteveni la Consiliul judeţean pentru a găsi o soluţie. Am să-l rog pe domnul primar să vă 
prezinte cifrele, pentru că situaţia este destul de delicată. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – Primul lucru pe care pot să-l remarc este că acest Centru este făcut 

să asigure cazarea şi susţinerea penru 14 persoane, ceea ce mi se pare foarte puţin. 
 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Trebuiesc respectate nişte norme impuse de Uniunea 

Europeană. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – Doi: aş fi încercat şi chiar sugeraz acest lucru, să încercăm să 

găsim nişte fundaţii pentru a ajuta acest centru. Din căte am înţeles s-au găsit, iar de fundaţia de care 
mi-aţi spus că se ocupă numai cu angajarea, îmi pare rău dar nu este fundaţie. 

 
Dna. sociolog Ţăranu Rodica – Cu toţi cu care am discutat, nimeni nu se implică într-un alt 

mod. Ei sunt vînzători de servici sociale de care eu am nevoie. Eu le cumpăr. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – Cred că ar fi interesant să dăm spre studiu acest Centru către nişte 

Asociaţii de voluntari. 
 
Dna. sociolog Ţăranu Rodica – M-am interesat şi cu privire la implicaea unor Asociaţii de 

voluntariat. Legea nu ne dă voie pentru că eu trebuie să obţin acreditare. Acreditarea nu o obţin decăt cu 
angajarea personalului respectiv. Dacă pe lânga acel peronal mai ajută şi voluntari, este în regulă, dar 
personalul trebuie să fie calificat pentru că într-un centru cu vârstnici se pot întîmpla multe, iar pe 
voluntari nu poţi să-i tragi la răspundere. Deci ca şi concluzie, dacă nu am personal calificat eu nu pot 
obţine acreditarea, deci nu pot să funcţionez. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – Presupun că Primăria este angajator. 
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Dl. consilier Oprea Dănuţ – Primăria, Consiliul local nu are cum să fie angajator având în 

vedere că posturile sunt blocate. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Era aceiaşi cheltuială, fie că-i angajam noi, fie că 

mergeam printr-un ONG. Era aceiaşi cheltuială, pentru că aceşti bani trebuiau daţi de la bugetul local. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan –  Eu am înţeles din cele trei varinate pe care dumneavoastră le-aţi 

prezentat aici, conform HCL nr.9 din februarie 2012, atunci cînd s-a stabilit ca contribuţia fiecărui 
beneficiar al serviciilor oferite de acest centru social de la Slobozia să fie în cuantum de 755 lei lunar. 
Să spunem că este o pensie, nu cea mai mare, dar nici cea mai mică.... 

 
Dna. sociolog Ţăranu Rodica – Eu am voie să iau numai 60% din pensia beneficiarilor 
 
Dl. consilier Martin Ştefan –  Asta înseamnă că nu poate să beneficieze de acest centru social 

decât cei care au pensia undeva la 1200 lei. 
 
Dna. sociolog Ţăranu Rodica – iar pentru cei care au pensii mai mici, am discutat la vremea 

respectivă, au susţinători legali, rude. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan –  nu ştiu cum să mă fac cît mai bine înţeles. Din câte ştiu eu, 

fotbalişti aceştia pe care îi susţinem, au mancat la cantina liceului cu 26 de lei pe zi, şi aici mănâncă cu 
15 lei pe zi. Nu ştiu ce să mai zic. Pare a fi în regulă. 

 
Dl. director Nicolae Găbureanu – poate să mai fie o problemă juridică. Cine va plăti? Eu cred 

că ar trebui stabiliti juridic cine plăteşte.  

 
Dl. consilier Lemnaru Emil – consider că rezolvarea problei ar trebui făcută la Ministerul 

Muncii.Până acum schema de personal este blocată. Acest lucru se ştie. Am convingerea că după 9 
decembrie situaţia se va schimba în legătură cu blocarea posturilor, iar odată angajat personalul necesar, 
cele 8 persoane, se va drumul la Centrul social de la Slobozia. Ce vreau să mai adaug este că în 
februarie va veni o echipă de verificare a investiţiilor de la Uniunea Europeană, care va verifica lucrările 
efectuate pe bani europeni, inclusiv şi cele de la Oneşti. Avînd în vedere acest lucru, acest Centru 
trebuie menţinut într-o stare perfectă. Cu acest prilej aş vrea să-l întreb pe domnul primar dacă ştie care 
este situaţia proiectului pentru căminul din Cartier 6 Martie, unde avem de făcut un centru social, 
proiect care a fost aprobat de ADR Piatra Neamţ, a fost aprobat la Minister. Numai că la ultima 
semnătură s-a întors înapoi din diverse motive. 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – chiar vroiam să amintesc despre această problemă, 

privind centrul din Satul Catolic. Mie, în momentul de faţă, mi se pare că nu ar trebui continuat. 
Dumneavostră aţi spus că ar trebui menţinut căminul într-o situaţie bună, ar trebui să vă aduc aminte că 
la 3 februarie acest cămin ar trebui deschis, că dacă nu ar trebui să plătim 12 miliarde.Aceasta este 
situaţie. Deci nu numai că ar trebui menţinut, ar trebui deschis până la 3 februarie. Mie mi s-a părut 
prost luată aceea hotărâre, că pentru a funcţiona acel cămin cu acei pensionarii care au pensii de 12 
milioane nu este o rezolvare. Deja ne batem joc de acei care au o pensie foarte mică, iar la nivelul 
oraşului nostru sunt peste 500 de pensionarii care au până în 400 lei pensie. Consider că aceia au nevoie 
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de azil, şi nu cei cu pensii de peste 1200 lei. Cred că aceia care au 1200 lei se descurcă să stea şi la ei 
acasă. Noi ar trebui să ne gândim la aceia care au într-adevar pensii mici, iar pentru a ne îndrepta atenţia 
către aceia ne-ar trebui o finantare de cinci miliarde lei pe an. Dar cinci miliarde pe an pentru 14 
persoane vă spun, şi-mi menţin părerea, mi se pare o hotărâre proastă de a deschide acest centru. Cinci 
miliarde înseamnă: 350 de milioane de pensionari pe an, înseamnă 30 de milioane pe lună. Cu 30 de 
milioane pe lună putem să-i cazăm la hotel fără probleme.Suntem într-o situaţie destul de ingrată pentru 
că nu ştiu care este soluţia. Dacă nu găsim finanţarea şi din altă parte, cinci miliarde pe an pentru 14 
pensionarii mi se pare exagerat.   

 
Dl. consilier Lemnaru Emil –  vreau să avem în vedere următorul aspect. Intrarea în Uniunea 

Europeană impune anumite condiţii privitor la cum ar trebui săşi desfăşoare activitatea aceste persoane. 
Construirea acestui centru numai cu 14 persoane a fost o condiţie a uniunii Europene având în vedere că 
a fost renovat pe banii lor. Cheltuielile care sunt, cred că se vor rezolva în timp. Eu cred că acest proiect 
este bun, la fel şi viitorul proiect referitor la centru din cartierul 6 Martie. Cred că acest cămin făcut cu 
fonduri europene ar trebui menţinut şi să-i dăm destinaţia penru care a fost construit. Să sperăm că după 
ianuarie când va fi aprobat şi bugetul la nivel de ţară, se vor găsi banii necesarii pentru funcţionarea 
acestui centru, şi deasemenea schema de persnal va fi deblocată. 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – nu ştiu cum susţineţi partea asta socială, dar vreau să 

vă aduc aminte că avem la ora actuală oamenii care dorm pe stradă. Astă noaptea cănd am ajuns acasa , 
o femeie dormea lângă container. Nu spun că nu sunt soluţii pentru aceşti aomenii. Chiar acum lucrăm 
la MRF pentru a amenaja nişte camere pentru aceştia. Ani de zile trebuia gândită problema persoanelor 
fără adăpost, şi nu cred că acest azil care se adresează pensionarilor cu 1200 lei era necasar acum. Sunt 
oamenii care dorm la ora actuală pe stradă doar cu o pătură pe ei. 

 
Dl. consilier Lemnaru Emil –  nu este azil, este un cămin pentru persoane vârstnice. Uniunea 

europeană ne impune acum nişte condiţii. Azile de bătrâni erau şi înainte. Noi suntem într-o situaţie în 
care facem trecerea către o nouă societate, către o nouă gândire. Lucrul acesta trebuie să-l avem în 
vedere. 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – nu ar trebui să ne gândim şi la cei fără adăpost? 
 
Dl. consilier Lemnaru Emil – dar pentru aceasta sunt alte fonduri care pot fi accesate pentru a 

rezolva aceste cazuri care sunt dureroase. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – dar între timp aceştia ce ar trebui să facă? Noi sperăm 

că acele camere de la MRF, la care se lucrează în ritm alert să fie o soluţie cel puţin pentru iarna 
aceasta. Chiar azi am dus şi nişte paturi pentru a oferi un adăpost pentru aceti oamneii. Chiar acum două 
zile am mai dus o femeie la spital, pentru că dormea lângă un tomberon iar afară era cumplit de frig. Şi 
totuşi cu Centru social de la Slobozia ce facem? Poate aveţi vreo idee. 

 
Dl. consilier Ene Gheorghe – deci acest Centru la ora actuală nu funcţionează. E urgent, ar 

trebui să funcţioneze. Ar trebui ca Comisia de jurişti, prezenţi aici, împreună cu domnul director 
Găbureanu să găsim o soluţie. 

 
Dl. consilier Lemnaru Emil – fără schemă de personal aprobată nu poate să funcţioneze. 
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Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – se poate printr-un ONG, cu aceleaşi cheltuieli, dar nu 

asta era problema, problema este cea referitoare la banii, la cei cinci miliarde pe an. Să găsim o soluţie 
la aceşti cinci miliarde raportaţi la cei 14 beneficiari. Ar trebui găsită soluţia de unde să găsim aceşti 
bani, pentru că problema este gravă pentru că dacă nu îl deschidem, trebuie să dăm înapoi la Uniunea 
Europeană 12 miliarde. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – dar dacă la început îl deschidem pentru 14 dar după un an îl facem 

pentru 28, ce are?  
 
Dl. consilier Lemnaru Emil –  cinci ani de zile nu e voie să modifici numărul de beneficiari. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – sincer vă spun şi îmi asum ceea ce spun, aş vrea să se 

blocheze lucrările la centrul din cartier 6 Martie pentru a nu ajunge în aceiaşi situaţie, şi să dăm 35 de 
miliarde înapoi. Pentru că acolo primim 35 de miliarde de la Uniunea europeană, şi ne vom lovi de 
aceiaşi problemă, când costurile de acolo vor fi de 10 miliarde raportat la numărul de beneficiari şi nu o 
să avem de unde da. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – cât a costat acest centru?12 miliarde, da? Noi ar trebui să dăm câte 

5 miliarde în fiecare an, nu? Iniţial aş fi spus să-i dăm inapoi raportat la costurile de pe cei 5 ani, dar 
vedeţi dumneavoastră atunci cînd dai acei bani înapoi Uniunii Europene nu dă bine la imagine. 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – să ştiţi că m-am gândit şi la o altă variantă. Să primim 

mame cu copii care nu au un adăpost. Dacă am fi reuşit ca acolo să băgăm mame cu copii, jumătate 
pensionari, aceştia s-ar fi autogospodărit, şi cheltuielile ar fi fost cu mult mai mici. Dar nu ne dă voie. 

 
Dl. consilier Lemnaru Emil –  trebuie să avem grijă de semenii noştrii indiferent de situaţia în 

care se află. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – dacă avem grijă de semeni noştri cu 12 milioane 

pensie, şi de cei cu 350 sau de cei care dorm în stradă nu ne intereseză, nu ne face mai umani. 
 
Dl. consilier Lemnaru Emil –  se corelează bugetul corespunzător cu nevoile care sunt şi cu 

obligaţiile care sunt faţă de cetăţenii municipiului. 
 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – trebuie să avem în vedere faptul că returnarea banilor 

către Uniunea Europeană ne blocheză alte proiecte 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – problema este mult mai complicată şi nu poate fi 

rezolvată la această şedinţă de consiliu.Aş propune doamnă director ca împreună cu executivul din 
primărie şi împreună cu domnii consilieri care sunt interesaţi de rezolvarea acestei probleme, să vă 
întâlniţi şi să propuneţi un proiect de hotărâre cu soluţia care este cea mai convenabilă. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – aş mai avea o problemă de lămurit. Pentru mine este clar că acest 

cămin nu este destinat pensionarilor cu venituri mici, dar se poate adapta hotărârea, în sensul să 
schimbăm suma şi să ridicăm acel venit de la maxim 755lei la 1000lei? 
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Dna. sociolog Ţăranu Rodica – nu, nu se poate. Maxim este 800, cu aprobarea Consiliului 

judeţean. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – din punctul meu de vedere ar trebui scăzută limita nu 

crescută.Noi nu ar trebui să ne adresăm pensionarilor de lux, ci celor care au cu adevărat nevoie de acest 
spriji. La 7 milioane tot trebuisc 3 miliarde. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – eu cred că o să vină buluc după cei veţi caza pe primii 14, o să 

mai vină încă 14 mi în spate. O să apară întrebarea:”ala de ce şi eu nu?” Aşa văd eu problema.Eu cred 
că suma este ok. Cine vrea să se ducă se va duce oricum 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – am trei probleme pentru executiv. Voi încerca să fiu forte scurt. 

Problema acoprişurilor de la blocuri care în urma vijeliilor, o parte dintre ele sau mai rupt. O parte 
dintre materiale au căzut pe sol, altele pe maşini. Din fericire pentru noi nu au căzut pe oamenii. 
Răspunderea pentru repararea acelor maşini aparţine locuitorilor de la ultimul etaj sau asociaţiei de 
proprietari? 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Rspund cei care şi-au construit ilegal acoperişurile, 

asociaţiile de propritari, depinde. Eu de când am preluat mandatul, şi nu neaparat de la preluarea 
mandatului, ci din momentul când au fost acele evenimente în zona de jos a oraşului, când a zburat un 
acoperiş şi a distrus şapte maşini, sau când a zburat un acoperiş şi a ajuns într-un balcon unde era un 
copil de un an, am interzis să se mai construiască după ureche. Dacă se construieşte după ureche, cei 
îndreptăţiţi de la serviciul urbanism trebuie să amendeze personele care au făcut aceste lucrări ilegale. 
Am mai explicat lucrul acesta, nu sunt împotriva izolării acoperişurilor, autorizaţia i se va da în 5 
minute, dar trebuiesc făcute legal şi cu simţ de răspundere. 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – ar trebui ca asociaţiile să-şi inventarieze aceste acoperişuri. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – am pus să se facă acest lucru şi am pus pe preşedinţi de 

asociaţie să anunţe dacă cineva îşi va construi după ureche. Noi acordăm tot sprijinul pentru ca doritorii 
să-şi obţină autorizaţia de la primărie în cel mai scurt timp, condiţia este să se facă cum trebuie, legal şi 
să nu mai fim protagonişti unor asemenea evenimente nedorite. 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – trec la a doua problemă. Eu mă ocup de şcola nr.10. Mecanicul de 

acolo şi-a dat demisia. Aş dori ca dacă vor fi nevoie de intervenţii majore la şcoală, rog administratia să 
sprijine în continuare această şcoală. O altă problemă tot la şcola 10. Aş vrea să atrag atenţia de lipsa 
unui sistem de alarmă, paznic nu este, şcoala este nouă, iar echipamentul IT de acolo să nu fie tentant. 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – nu au venit să solicite acest lucru. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – am să-i rog atunci să facă o adresă în acest sens. Ultima 

problemă: lipsa coşurilor de gunoi din oraş. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – noi tot achiziţionăm coşuri, dar se distrug mereu 
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Dl. consilier Martin Ştefan – vă dau eu soluţia. Urgentaţi implementarea sistemului de 
monitorizare, iar dacă este deja montat în mare parte, aş dori să puneţi una şi la poartă la Spital, cu 
imaginea către primiri urgenţe, pentru că noaptea sunt mari probleme, şi încă una la stadionul de fotbal. 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – la Spital, la primiri urgenţe se va face contract cu o 

firmă de pază. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – pot să vă spun că din oraş sau retras şi coşuri care erau bune şi nu 

ştiu de ce s-au retras. 
 
Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel – deci ar trebui vreo 200 de camere video. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – ce pot să vă mai spun este că la sala polivalentă s-au 

furat camerele video 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – dacă tot aţi vorbit de camerele de supraveghere, poate 

se va întocmi şi un regulament cu privire la imagine care se filmează. Unde se stochează, cine are acces 
şi ce se întâmplă cu ele? 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – imaginile se stochează în TVR care sunt montate 

dincolo de acestea şi în acel spaţiu compartimentat, iar în momentul în care este un eveniment, poliţia 
vine şi le solicită. 

 
Dl. consilier Bujor Dumitru Marcel – revin cu o rugăminte.  Părculeţul din faţa hotelului tot nu 

este luminat. Este în acelaşi stadiu şi acum. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – se va rezolva problema. Îmi cer scuze dacă aţi mai 

spus această problemă şi nu s-a rezolat până acum. Noi am cam căutat să remediem problemele din 
oraş, şi zic eu am am reuşit în mare. Noi încercăm să fim foarte promţi în rezolvarea problemelor cu 
iluminatul.Au fost oamenii care spuneau că de peste un an aveau făcute cererile pentru remedierea unor 
probleme privind iluminatul. Când aveţi o problemă vă rog să vă mă sunaţi. 

 
Dl. consilier Tofan Ion – Ştiţi ce s-a schimbat la noi? Orarul de funcţionare a iluminatului. Am 

semnalat acest lucru şi nici până acum nu s-a rezolvat acesată problemă 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – Dacă după două zile, după ce aţi semnalat o problemă, 

nu s-a rezolvat vă rog să mă sunaţi. 
 
Dl. consilier Sergentul Adrian – aş vrea să mulţumesc domnului Agapi pentru invitaţia la 

concursul de badminton pe care am primit-o. Aş vrea să vă spun un lucru referitor la sala în care se 
antrenează aceşti copii. Întâmplător am trecut pe acolo şi domnul Agapi mi-a arătat sala. Eu unul dacă 
aş avea un copil mi-ar fi frică să îl las acolo. Dacă am vrea să sprijinim sportul, consider că acolo ar 
trebui să ne îndreptăm antenţia în mod special. Repet, copiii aceia se antrenează în nişte condiţii 
groaznice. 
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Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – domnule director, să ştiţi că s-au demarat procedurile 
pentru a construi acea semimansardă 

 
Dl. consilier Sergentul Adrian – şi ca o completare, dacă tot suntem la acest capitol şi am 

primit o invitaţie să ne ducem să-i vedem pe aceşti copii, poate ar trebui să facem mai multă 
propagandă, pentru că la Concursul de gimnastică noi am fost vreo 3-4 în sală, fără să-i numărăm pe 
antrenori. Poate dacă ar fi fost mai multă publicitate prin şcoli referitor la acest concurs poate ar fi fost 
mai multă lume. Aş avea o rugăminte ca cei care fac asemenea activităţi să anunţe prin şcoli. 

 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – pentru acest eveniment, din câte am înţeles, s-au 

montat bannere stradale. 
 
Dl. consilier Lazăr Aurel – mă tot întreabă pensionarii de clubul lor şi în ce stadiu sunt 

lucrările. 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – încă se lucrează. S-au pus termopane de către un 

sponsor. Noi vom igeniza, vom pune parchet. Am mai găsit un spaţiu pentru pensioneri: un apartament 
de la primăria veche, unde îşi avea sediul un partid, acesta vrea să-l doneze. 

 
Dl. consilier Lazăr Aurel – având în vedere acest lucru, nu am putea să-l cedăm organizaţiei de 

surdo-muţi? 
 
Dl. primar Neghină Victor Laurenţiu – ştiu problema acestei organizaţi, că au un spaţiu foarte 

mic. Încercăm să găsim un alt spaţiu, având în vedere că sunt peste o sută de persoane şi îşi desfăşoară 
activitatea într-o garsonieră. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Şova Mihai – Nemaifiind discuţii, declar închise lucrările şediţei de 

astăzi: 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETARUL  
              Şova Mihai                                   MUNICIPIULUI ONEŞTI, 
                               Cons.jur. Daniel Spânu 
 
red. BR 
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