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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, 24 august 2012, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
al municipiului Oneşti, la care au participat 14 consilieri din totalul de 19 consilieri în 
funcţie, lipsă fiind domnii consilieri Agapi Mircea, Lemnaru Emil, Oprea Dănuţ, Şova 
Mihai şi Bujor Dumitru Marcel. 
 

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

voi ruga pe domnul secretar Spânu Daniel să dea citire ordinii de zi complete. 
 

Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Înainte de a da citire ordinii de zi, fac o 
precizare. Iniţial pe masa dumneavostră a apărut o ordine de zi în care era trecut şi 
proiectul de hotărâre cu numărul 5. Acesta nu va mai intra pe ordinea de zi. A fost retras de 
către iniţioator. Acum voi da citire ordinii de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere a 

împrumutului de 5.000.000 lei de la 31.12.2012 la 31.12.2013.  
                                                                           Iniţiator: Laurenţiu Victor Neghină – primar  
 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării transportului urban pe 
mijloacele de transport în comun pentru elevii claselor IX – XII din cartierele Slobozia, 6 
Martie şi Borzeşti din municipiul Oneşti. 
                                                                           Iniţiator: Laurenţiu Victor Neghină – primar  
 
 3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr.73 din 30 septembrie 
2011 privind înregistrarea Municipiului Oneşti în Sistemul Naţional Electronic de Plată 
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar  (S.N.E.P.). 
                                                                           Iniţiator: Laurenţiu Victor Neghină – primar  
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Oneşti pe anul 2012. 
                                                                           Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Aş mai vrea să mai fac un anunţ: după 

epuizarea şedinţei extraordinare a Consiliului local, v-aş ruga să rămâneţi în sală pentru că 
vor exista anumite discuţii în cadrul Adunării generale a Acţionarilor la Termon CT SA, 
având în vedere că dumneavoastră aţi primit materialele cu problemele cu care se confruntă 
această societate la şedinţa anterioară. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Gnatiuc Nicolae – Sunt observaţii de făcut? Nefiind 

discuţii, supun la vot proiectul ordinii de zi: 
Pentru: 13 voturi, 
            Se aprobă. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Gnatiuc Nicolae – Dau cuvântul domnului secretar cons. 

jur. Daniel Spânu pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Oneşti din data de 08 august 2012. 

 
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – Aş vrea să fac o precizare: de acum, chiar 

dacă este şedinţă extraordinară, după noul regulament de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local, se va aproba procesul-verbal de la şedinţa anterioară.  

 
Dl. consilier Martin Ştefan – Aş avea o rugăminte la domnul primar, şi în special 

la domnul secretar, să îi aducă la cunoştinţă domnului primar proiectele de hotărâre depuse 
de consilierii locali în mandatele trecute, să le studieze domnul primar şi dacă este cazul să 
le propună pe ordinea de zi. Eu am două proiecte, domnul avocat Ene are un proiect cu 
vânzarea spaţiilor, mai există un proiect cu premierea olimpicilor. 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – Vă aştept la mine să le discutăm. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – Dar proiectele sunt depuse. Al meu are şase luni de 

când este depus. El nu a apucat să intre pe ordinea de zi, că aşa a fost conjunctura politică. 
 

Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – Pe orice consilier care are o propunere de 
hotărâre, şi aici nu contează culoarea politică, îl aştept la mine pentru a discuta. Chiar dacă 
există aceste proiecte depuse eu cred că cel mai bine ar fi ca mai întâi să fie discutate. 
 

Dl. preşedinte de şedinţă Dl. Gnatiuc Nicolae – Dacă nu sunt observaţii asupra 
procesului-verbal prezentat, supun la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
Local Oneşti din data de 08 august 2012. 

Pentru: 13 voturi. 
Se aprobă în unanimitate. 

 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere a 

împrumutului de 5.000.000 lei de la 31.12.2012 la 31.12.2013.  
                                                           Iniţiator: Laurenţiu Victor Neghină – primar  
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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 Martin Ştefan – Cred că s-a spus destul în şedinţa trecută despre cele 
două componente ale acestui proiect de hotărăre. Atât am avut de spus. 
 

Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – La finalul şedinţei voi da un răspuns cu 
privire la acest proiect, mai mult pentru oneşteni, deoarece cred că domnii consilieri au 
înţeles de ce se procedează în acest fel. Deasemenea pentru a explica un articol apărut în 
presă care este total eronat. Este un articol comandat, ştiu şi de cine, dar nu mai contează 
acest lucru. Este vorba despre un fost candidat la funcţia de primar, care politic nu mai 
există. Consider că este important să prezint oneştenilor această situaţie, defalcarea sumelor 
şi din ce motiv s-a făcut. 
 

Dl. preşedinte de şedinţă Gnatiuc Nicolae – Dacă nu mai sunt discuţii, supun la 
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 12 voturi. 
             02 abţineri. 
           Se aprobă . 
 

Se trece la punctul al doilea de pe ordinea de zi: 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării transportului urban pe 

mijloacele de transport în comun pentru elevii claselor IX – XII din cartierele Slobozia, 6 
Martie şi Borzeşti din municipiul Oneşti. 
                                                           Iniţiator: Laurenţiu Victor 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. 
  
Domnul Consilier Bujor Dumitru Marcel a intrat in sala de Şedinţe. 
 
 Discuţii: 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – Era interesant de văzut şi părerea celui care se ocupă 

din executiv de trasportul public local. Din punct de vedere economic este foarte ok că 
domnul Găbureanu ne-a dat avizul favorabil. Era interesant de văzut care sunt soocietăţile 
care efectuiază trasportul public local. Ţin să precizez că nu este vorba despre transportul 
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public pe raza municipiului Oneşti. Vreau să vă aduc la cunoştinţă că transportul public în 
cartierele Slobozia, 6 Martie şi Borzeşti se face de alt operator de transport.  

 
Dl. Secretar Daniel Spânu – Cred că este o greşeală în conţinutul proiectului. Este 

vorba despre traseele 3 şi 4. Sunt trasele aflate în grija autoritatii locale. 
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – Pe acele trasee se face transpotul copiilor 

I – VIII. Transportul pentru acei copii este plătit de primărie. Nu am înţeles de ce trebuie 
cerută părerea trasportatorului atâta timp cât noi îi plătim. Nu se vor face trasee noi, noi pur 
şi simplu aprobăm plata trasportului pentru elevii IX – XII din cartierele Slobozia, 6 Martie 
şi Borzeşti din municipiul Oneşti. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan – Nu am zis acest lucru. Am zis că ar fi fost interesant 

de văzut părerea celui care se ocupă din primărie de trasportul public local pe acele trasee. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian –  Nu pot decât să apreciez că se vine în spijinul 

elevilor care fac naveta din cartiere până la liceele din oraş. Tangenţial cu acest proiect 
vreau să ridic o problemă: dacă puteţi lua în considerare înfiinţarea unei noi staţii în zona 
Belci. A fost la un moment dat, dar a fost desfiinţată şi aş vrea să venim în spijinul lor. 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – Chiar la ora actuală sunt luate în calcul 3 

noi staţii, una în Cartierul nou Slobozia şi două în cartierul vechi Slobozia. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian –  Puteţi să-mi spuneţi cam câţi elevi beneficiază de 

acest sprijin? 
 
Dl. director Nicolae Găbureanu – Nu avem la ora actuală o situaţie.  
 
Dl. consilier Sergentu Adrian – Eu aş dori dacă am putea să punem o condiţie la 

cei care vin din cartiere către şcoli. Să li se plătească transportul doar dacă vin la ore. Eu 
chiar am avut experienţe nefericite cu elevii care veneau din Slobozia şi cărora li se plătea 
transportul, dar nu veneau la şcoală.Poate ar fi bine ca această gratuitate să o condiţionăm 
de prezenţa la şcoală. Am putea printr-un amendament la hotărâre să solicităm şcolilor o 
dată pe lună dacă din cele 20 de zile scolare de abonament gratuit pe lună a venit acel elev, 
care beneficiază de gratuitate, la şcoală.Absenţa nemotivată este alceva. Eu ştiu, poate în 
felul acesta am putea să reducem şi numărul absenţelor şi poate elevii de liceu nu vor mai 
face naveta la păcănele.  
 

Dl. Secretar Daniel Spânu – Pot să vă dau eu răspunsul în legătură cu introducerea 
amendamentului în acest proiect de hotărâre. Decontarea abonamentelor se face cu 
prezenţa tabelelor semnate de către şcoli. 

 
Dl. consilier Sergentu Adrian – Decontarea celor de până acum. Pot să vă mai 

spun că cel care facea transpotul elevilor de la Slobozia, doar venea să semnăm că a făcut 
cursele şi nu cerea nici un tabel cu prezenţa elevilor respectivi la ore. Eu ca director de 
şcolaă nu puteam să-mi spun nici un punct de vedere. În momentul când unul dintre copii 
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de clasa a VII a nu a mai venit o lună la şcoală, el figura tot în lista aceea. Am dorit acest 
amendament pentru că la clasele de liceu este cel mai mare absenteism. Este bine că avem 
bani şi putem să-i ajutăm pe aceşti elevi, dar ar fi bine să introducem şi acest amendament, 
pentru că nu mi se pare normal să dăm bani pentru elevii care nu vin la ore. 

 
Dl. consilier Sergentu Adrian – În contractul de subvenţionare, eu ştiu că este 

prins, eventual îl vom prinde ca avizul să se facă cu acordul şcolilor. Amendament la 
hotărâre nu se poate face pentru că aceasta prezintă un cadru general. În schimb contractul 
de subvenţionare va cuprinde clauzele speciale.  

 
Dl. preşedinte de şedinţă Gnatiuc Nicolae – Dacă nu mai sunt discuţii, supun la 

vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 15 voturi. 

Se aprobă în unanimitate. 
 

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi: 
3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr.73 din 30 septembrie 

2011 privind înregistrarea Municipiului Oneşti în Sistemul Naţional Electronic de Plată 
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar  (S.N.E.P.). 
                                                           Iniţiator: Laurenţiu Victor Neghină – primar  
 

Dl. Secretar Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
   
 Dl. director Nicolae Găbureanu – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Ene Gheorghe – prezintă avizul Comisiei de specialitate. 
  
 Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate 
  
Discuţii: 
 

Dl. consilier Zarzu Ciprian – Aş avea o întrebare pentru domnul Găbureanu. Până 
la ora actuală câţi dintre oneşteni şi-au plătit taxele utilizând acest sistem? 

 
Dl. director Nicolae Găbureanu – Până acum doar cinci personae juridice au plătit 

folosind acest sistem. Nici o persoană fizică nu a plătit astfel. 
 

Dl. preşedinte de şedinţă Gnatiuc Nicolae – Dacă nu mai sunt discuţii, supun la 
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 15 voturi. 

Se aprobă în unanimitate 
 
Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi: 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 

Oneşti pe anul 2012. 
                                                                           Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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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. preşedinte de şedinţă Gnatiuc Nicolae – Dacă nu sunt discuţii, supun la vot 

proiectul de hotărâre în forma prezentată: 
 Pentru: 15 voturi. 

Se aprobă în unanimitate 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Gnatiuc Nicolae – Având în vedere că este o şedinţă 

extraordinară iar punctul diverse nu există, declar închise lucrările şedinţei de astăzi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETARUL  
         Gnatiuc Nicolae                                  MUNICIPIULUI ONEŞTI, 
                               Cons.jur. Daniel Spânu 
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