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

PROCES – VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 24 aprilie 2012 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Oneşti, la care au participat un număr de 17 consilieri. 
 
 Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că prin participarea 
unui număr de 17 consilieri şedinţa este legal constituită.   
  
 Dl. Drăgoi Nicolae – cel mai în vârstă dintre consilieri propune ca lucrările şedinţei de 
astăzi să fie conduse de doamnul consilier Ciobanu Gheorghe.  
 
 Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută. 
 

Dl preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe - Dau citire ordinei de zi a şedinţei şi supun 
spre aprobare: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al 

Municipiului Oneşti pe anul 2012.  
                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cenzorilor al SC TERMON CT SA pe 

anul 2011. 
                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
3. Proiectul de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.26 din 05 aprilie 

2012 privind numirea administratorului unic la SC TERMON CT SA Oneşti. 
                                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
Dl preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – dacă sunt observaţii la ordinea de zi ? 
 
Dl preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – supun la vot ordinea de zi: 
Pentru: 17 voturi 
Se aprobă. 

 
  Dl. preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – dă cuvântul domnului secretar cons.jur. 
Spânu Daniel pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de  05 aprilie 2012.   
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  Dl preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – întreabă dacă sunt observaţii la procesul-
verbal.   
  

Dl. consilier Martin Ştefan – din punctul meu de vedere procesul verbal al şedinţei din 
data de 05.04.2012 ar trebui aprobat la şedinţa următoare, nu în cadrul acestei şedinţe 
extraordinare. 

 
Dl. Secretar cons.jur. Spânu Daniel – având în vedere că acest proces – verbal a fost cerut 

de Instituţia Prefectului pentru a le fi comunicat, se poate ca şi în cadrul acestei şedinţe 
extraordinare să fie supus la vot pentru a fi aprobat sau nu. 
 

Dl. consilier Martin Ştefan – ar fi trebuit să ni se spună acest lucru de la început. 
 

  Dl preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe –   supun la vot procesul-verbal al şedinţei 
din data de 05 aprilie 2012. 

Pentru: 15 voturi 
Abţinerii: 02 voturi 
Se aprobă. 
 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al 

Municipiului Oneşti pe anul 2012.  
                                                                  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 
 
Discuţii : 
 

          Dl. consilier Martin Ştefan – în primul rând salut prezenţa presei. Îmi pare nespus de rău, 
ca urmare a şedinţei trecute am crezut că nu o să fie nimeni din partea presei aici şi din cauza 
aceasta am venit un pic mai „casual”, deşi suntem în precampanie şi ar trebui să fim frumoşi, să 
avem cravată, dar....... 

 
Dl preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe –   aş dori să vorbiţi la subiect. 
Dl. consilier Martin Ştefan – aş vrea să mă lasati să vorbesc. Am văzut că au nişte tricouri 

cu „jos cenzura- libertate presei”. Foarte interesant. Ceea ce vreau să remarc este faptul că din 
Expunerea de motive şi din Raportul de specialitate reiese că au fost depăşite veniturile. Aici sunt 
două semne de întrebare. Unu: modul în care a fost construit bugetul, pentru că a depăşi în patru 
luni de zile cu 1.200.000 lei este o sumă mare! Acest lucru nu mi se pare normal. Asta înseamnă 
că ori economia merge şi impozitul pe venit este suplimentar şi acesta este un lucru foarte bun ori 
este o corectură din pix, ceea ce nu vreau să cred. Vreau să atrag atenţia compartimentului, pentru 
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că este  a treia sau a patra rectificare de buget care apare pe anul acesta. Nu vreau să văd că în a 
doua jumătate a anului, mai precis după alegeri, vom avea şi alte rectificări de buget dar în minus. 
Puteţi să-mi răspundeţi? 

 
Dl. director ec. Nicolae Găbureanu– domnule consilier pot să vă asigur că vor fi 

rectificări şi în semestrul doi, deoarece la fundamentarea bugetului s-a ţinut cont de metodologia 
înaintată de Ministerul de Finanţe şi când am întocmit bugetul pe 2012 am ţinut cont de realizările 
din anul 2011. Rectificări vor mai fi, pentru că la sumele defalcate din TVA din trimestrul I şi II 
ne-au dat doar 8 miliarde din 30 de miliarde, iar 18 miliarde au fost repartizate în trimestrul IV şi 
va trebui să se vadă dacă o parte dintre aceşti bani vor fi utilizaţi în semestrul II sau III. Şi pot să 
vă asigur că vor mai fi rectificări legale, făcute în baza legii. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – din ceea ce spuneţi reiese că guvernul va dat mai puţini bani 

pentru sumele defalcate din TVA decât ar fi fost normal. Corect? Asta reiese. 
 
Dl. director ec. Nicolae Găbureanu – domnule consilier, ne-au dat 30 de miliarde, dar 

repartizarea nu a fost corectă. Dacă Consiliul local nu avea banii pentru plata utilităţilor de 
învăţământ, trebuia să închidem şcolile 

 
Dl. consilier Martin Ştefan –  sunt şi eu inginer şi mă pricep şi eu la cifre. Mi-aţi spus că 

v-au dat mai puţini bani de la guvern în semestrul unu şi că eraţi în situaţia de a închide şcolile, dar 
astăzi facem o rectificare în plus. Corect? Eu asta v-am rugat să nu veniţi în luna septembrie cu o 
rectificare în minus. 

 
Dl. director ec. Nicolae Găbureanu – eu pot să vă asigur că rectificări în minus nu vor fi. 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – a se face rectificări semestrial, este o situaţie normlă. 

Sunt sume care sunt alocate de la bugetul de stat şi care ar trebui să ajungă la plata utilităţilor 
anumitor servicii, serviciul social în cazul de faţă. Avem peste 121 de asistenţi la ora actuală care 
trebuie plătiţi. Noi avem grijă de cetăţenii municipiului şi o vom face permanent. De ce sunt 
depăşiri? Pentru că acest consiliul local a aprobat reducerea de taxe la clădiri cu 10% la plata 
anticipată. Acest lucru s-a întâmplat şi la unii agenţi economici la care taxele au fost reduse cu 
10% la plata anticipată, şi binenţeles că aceştia au venit şi au plătit anticipat. Această reducere de 
10% este benefică pentru locuitorii oraşului nostru pentru că aşa cum vedeţi şi dumneavoastră 
aceştia s-au grabit să platească integral pentru a beneficia de reducerea de 10%. Ceea ce vreau să 
vă mai spun că în semestrul IV sumele pentru învăţământ nu sunt asigurate. Am făcut diferite 
adrese : la Inspectorat, la administraţia financiară. Sper că vor înţelege că învăţământul se face pe 
toată perioada anului şi că vor fi asigurate şi aceste sume care astăzi sunt lipsă. Nu vom lăsa ca 
şcolile să rămână neîncălzite sau salariile profesorilor neplătite. Am convingerea că acest consiliu, 
precum şi următorul care va veni se va zbate pentru comunitatea oneşteană. 

 
Dl. consilier Olteanu Cezar – Aş vrea să-l ajut pe colegul Martin să înţeleagă de unde este 

această creştere de venit. Noi liberali am depus un amendament, prin care, pentru prima data s-a 
acordat o bonificaţie de 10% la plata anticipată la impozitul pe clădiri, pentru societăţile 
comerciale. Iată că efectul se vede imediat. Am fi vrut să acordăm această bonificaţie şi la 
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impozitul pentru terenuri dar pentru că sunt litigii acest lucru nu se poate. Sper ca în viitorul 
consiliu liberali să vină cu această propunere, pentru a se observa că mediul de afaceri este 
sprijinit. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan –  daţi-mi voie să-i dau domnului consilier Olteanu replica, 

pentru că a pomenit numele meu. Vreau să-i comunic că cunosc ceea ce au făcut colegii liberali 
mai puţin de faptul că au votat....... 

 
Dl. Secretar cons.jur. Spânu Daniel – îmi pare rău domnule Martin dar nu vi s-a dat 

cuvântul. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – supun spre aprobare proiectul de hotărâre : 

 Pentru:  17  voturi 
          Se aprobă. 

 
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi: 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cenzorilor al SC TERMON CT SA pe 

anul 2011. 
                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 

 
Discuţii : 
 
Dl. Secretar cons.jur. Spânu Daniel – aş vrea să fac o precizare în legătură cu acest 

proiect. Raportul cenzorilor a fost discutat în şedinaţa anterioară. A fost o discuţie şi cu unul dintre 
cenzori. Acum doar se supune aprobării, din punctul meu de vedere.  

 
Dl. consilier Martin Ştefan – atenţie! nu dumneavoastră conduceţi şedinţa. 
 
Dl. Secretar cons.jur. Spânu Daniel – ar trebui să citiţi foarte bine legile şi Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Consiliului local, deoarece acestea spun foarte clar că preşedintele 
de şedinţă împreună cu secretarul unităţii administrative teritoriale conduc şedinţele de consiliu 
local. Îmi pare rău să vă spun că după 8 ani de zile nu cunoaşteţi regulamentul de organizare a 
Consiliului local. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – să ştiţi că chiar dacă am părăsit sala la ultima şedinţă a 

acestui consiliu în semn de protest pentru faptul că aţi băgat pumnul în gură presei, asta nu 
însemnă că nu am citit materialele şi procesul verbal. Ceea ce se obseră din acest raport în formă 
prescurtată este că an de an ne afundăm în pierdere cu această societate. Noi ne aflăm într-o 
comunitate de care ar trebui să ne intereseze binele ei. De la 122.000 lei pierderi în 2009 am ajuns 
la 2 milioane, aproape 3 milioane pierderi în 2011. Nu ştiu cine este vinovat. Las cetăţeni să 
decidă a cui este vina. Din aceste motive eu nu voi vota acest raport. Este opţiunea mea personală 
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şi am să rog pe domnul secretar să se consemneze în procesul verbal al şedinţei votul meu de 
abţinere. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Ciboanu Gheorghe – supun spre aprobare proiectul de hotărâre : 

 Pentru:  15  voturi 
          Abţineri: 02 (dl. consilier Martin Ştefan) 
          Se aprobă. 

 
Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi:  
3. Proiectul de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.26 din 05 aprilie 

2012 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. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 

  
 Discuţii: 
 
 Dl. Secretar cons.jur. Spânu Daniel – aş dori să fac o precizare. Pănă acum toate 
hotărârile de desemnare a administratorului erau făcute fără a se specifica data de când îşi începe 
mandatul administratorul, pentru că în mod clar hotărârile consiliului şi mandatul 
administratorului se comunică Instituţiei Prefectului şi încep să curgă de la data semnării de către 
preşedinte. De data aceasta cei de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău 
au cerut ca în cadrul hotărârii să apară în mod expres data de când este numit administrator. Este 
prima dată când ni se cere lucrul acesta. 
 

Dl. preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – supun spre aprobare proiectul de hotărâre : 
 Pentru:  16  voturi 
          Abţineri: 01 
          Se aprobă. 
 
 Dl. Primar ing. Emil Lemnaru – înainte de a se încheia şedinţa aş vrea să fac căteva 
precizări. La şedinţa trecută a fost un incident petrecut în această sală şi în urma acelui incident au 
apărut o serie de articole în presă. Acele articole sunt un punct de vedere, dar venit doar din partea 
presei. Noi respectăm presa. A fost un incident determinat de anumite aspecte care nu s-au 
coroborat din ambele părţi. În acest sens este făcut un drept la replică cu privire la unle articole 
apărute în presă referitoare la incidentele apărute în cadrul şedinţei Consiliului local Oneşti din 
data de 05 aprilie 2012, dreptul la replică fiind semnat de către doamna preşedintă de şedinţă 
Adobricăi Ioana şi de către Dl. secretar Spânu Daniel. Rog secretariatul să dea un exemplar la 
presă pentru a ţine cont şi de acest punct de vedere. Mulţumesc. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      SECRETARUL  
                    Ciobanu Gheorghe                         MUNICIPIULUI ONEŞTI, 
                                         Cons.jur. Daniel Spânu 
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