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

PROCES – VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 24 mai 2012 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Oneşti, la care au participat un număr de 19 consilieri. 
 
 Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că prin 
participarea unui număr de 19 consilieri şedinţa este legal constituită.   
  
 Dl. Drăgoi Nicolae – cel mai în vârstă dintre consilieri propune ca lucrările 
şedinţei de astăzi să fie conduse de domnul consilier Bereczki Endre.  
 
 Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută. 
 

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

 
1. Proiect de Hotarare privind aprobarea modificării şi completarii HCL nr.44 

din 05 aprilie 2012 privind aprobarea contractarii unui credit pentru sustinerea 
cofinantarii si a cheltuielilor eligibile a  proiectelor cu finantare  europeana 
nerambursabila. 

                                                                  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
 
Dl preşedinte de şedinţă Bereczki Endre – dacă sunt observaţii la ordinea de 

zi ? 
 
Dl preşedinte de şedinţă Bereczki Endre – supun la vot ordinea de zi: 
Pentru: 18 voturi 
Se aprobă. 

 
  Dl preşedinte de şedinţă Bereczki Endre – dă cuvântul domnului secretar 
cons.jur. Spânu Daniel pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 
data de  24 aprilie 2012.   
  
 Dl preşedinte de şedinţă Bereczki Endre – întreabă dacă sunt observaţii la 
procesul-verbal.   
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  Dl preşedinte de şedinţă Bereczki Endre –   nefiind  observaţii supun la vot 
procesul-verbal din data de 24 aprilie 2012. 

Pentru: 18 voturi 
Abţineri: 01 voturi 
Se aprobă. 
 
Se trece la proiectul de pe ordinea de zi: 
1. Proiect de Hotarare privind aprobarea modificării şi completarii HCL nr.44 

din 05 aprilie 2012 privind aprobarea contractarii unui credit pentru sustinerea 
cofinantarii si a cheltuielilor eligibile a  proiectelor cu finantare  europeana 
nerambursabila. 

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

   
 Dl. ing. Bogdan Prohozescu – prezintă raportul de specialitate. 
 

Dl. consilier Olteanu Cezar – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
 
Discuţii : 
 

 Dl. preşedinte de şedinţă Bereczki Endre – nefiind dicuţii, supun spre 
aprobare proiectul de hotărâre : 
 Pentru:  19  voturi 
          Se aprobă. 
 
 
 Diverse: 
  
 Dl. consilier Ciobanu Gheorghe – La intrarea unui magazin, scrie ceva de 
genul: ”Ne rezervăm dreptul de a ne selecta clientela”. Cum vine asta? 
 
 Dl. Primar ing. Emil Lemnaru – Unde scrie aşa ceva? 
 
 Dl. consilier Ciobanu Gheorghe – pe Oituz, la magazinul „Central”. 
  
 Dl. Primar ing. Emil Lemnaru – Se face o discriminare când se afişează acest 
lucru şi este o problemă acest lucru. 
 
 Dl. consilier Olteanu Cezar – am mai atras o dată atenţia, o mai atrag încă o 
dată, chiar dacă este pe finalul mandatului. Să respectăm instituţiile statului. Am 
constat astăzi că instituţia Consiliului local Oneşti nu a fost respectată prin faptul că 
cetăţenii acestui oraş care nu sunt oficialităţi, au stat la festivitatea de comemorare a 
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eroilor acolo unde ar trebui să stea numai consilierii. Nerespectând Consiliul local nu 
respectăm comunitatea, nu ne respectăm pe noi înşine. Aş vrea pe viitor să avem mai 
multă grijă. 
 
 Dl. consilier Zarzu Ciprian Octavian – locuitorii de pe Aleea Parcului 
întreabă dacă nu ar fi posibilitatea să se monteze şi la ei nişte containere pentru 
strângerea gunoiului menajer? 
 
 Dl. Primar ing. Emil Lemnaru – ceea ce vreau să vă spun este că acea zonă 
face parte dintr-un proiect cu finanţare europeană în valoare de câteva miliarde de lei. 
Faptul că facem parte din asociaţia ADIS, vom beneficia de finanţare europeană şi se 
vor implementa nişte proiecte foarte necesare acestui oraş. În acest proiect intră şi 
funcţionarea staţei de epurare şi închiderea gropii de gunoi. Deocamdată sunt în faza 
de selectare a proiectantului pentru construirea staţiei de epurare. Deasemenea se vor 
monta şi în oraşul nostrum acele pubele de diferite culori pentru diferitele deşeuri 
menajere. Aş vrea să mai adaug ceva: noi administrăm domeniul public dar cetăţenii 
sunt aceia care ar trebui să îşi administreze mai bine spaţiile care sunt la comun. În 
aprilie 2013 se vatăia panglica la cele trei mari obiective. 
 
 Dl. consilier Nicolcea Gelu Titel – aş avea şi eu o întrebare: de ce nu se 
montează acele cuşti,cuti sau cum vreţi să le spuneţi, care s-au făcut în zona ANL-
urilor în tot oraşul? 
 
 Dl. Primar ing. Emil Lemnaru – Zona ANL, mai exact toată activitatea care 
se desfăşoară acolo este sub administrarea primăriei: administratorul este angajatul 
nostru, femeile de service la fel, ceea ce face mult mai uşor supravegherea şi 
menţinerea curăţeniei. Este un proiect la care m-am implicat foarte mult la vremea 
respectivă. Modul cum se colectează gunoiul menajer acolo, ar trebui să fie un model 
pentru celelate zone ale oraşului.  
  

D-l preşedinte de şedinţă Bereczki Endre – nemaifiind discuţii, declar 
închise lucrările şedinţei de astăzi. 

 
 

 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      SECRETARUL  
                    Bereczki Endre                                MUNICIPIULUI ONEŞTI, 
                                         Cons.jur. Daniel Spânu 
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Prezentul dosar 
 

conţine un număr de _________ 
(_____________________) file 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETARUL     
                   Bereczki Endre                               MUNICIPIULUI ONEŞTI, 
                                       Cons.jur. Daniel Spânu 
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