ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 30 iunie 2012 în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului local
ales la 10 iunie 2012 la care au participat un număr de 17 consilieri, absentând domnii
consilieri Emil Lemnaru şi Mihai Şova.
Din partea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău a participat domnul subprefect
Dorian Pocovnicu iar din partea Consiliului Judeţean Bacău a participat domnul
preşedinte Dragoş Adrian Benea.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – buna ziua ! Sunt delegat din partea
Instituţiei Prefectului şi vreau să felicit pe domnul Dragoş Benea – Preşedintele
Consiliului Judeţean Bacău pentru noul mandat care l-a început chiar în această
săptămână. Vreau să salut prezenţa domnului senator Cătălin Radu Mardare, prezenţa
domnului Adrian Mironescu – preşedintele Uniunii Naționale pentru Progresul
României, domnului Constantin Avram – preşedintele Partidului Conservator Bacău,
domnului Şova Lucian – vicepreşedinte la Partidul Social Democrat, să salut prezenţa
tuturor celor prezenţi aici.
În deschiderea acestei şedinţe dau citire Ordinului privind convocarea
consilierilor aleşi la alegerile din 10 iunie 2012 în şedinţele de constituire a consiliilor
locale pe judeţul Bacău.
Rog pe domnul secretar al municipiului să purcedem la prezentarea provesuluiverbal privind consemnarea rezultatului votării pentru alegerea Consiliului local.
Dl. secretar Spânu Daniel – din procesul verbal al Circumscripţiei Electorale
nr.3 al Municipiului Oneşti s-a stabilit la centralizarea voturilor şi constatarea
rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al
Consiliului local la alegerile din 10 iunie 2012 următoarele: Partidul Social Democrat
7 mandate, Alianţa pentru Bacău 6 mandate, Partidul Naţional Liberat 4 mandate,
Partidul Poporului-Dan Diaconescu 2 mandate.
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Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – mulţumesc domnului secretar şi dacă
tot am ajuns aici vă rog să ne prezentaţi cine este decanul de vârstă al Consiliului local
şi doi dintre cei mai tineri consilieri locali pentru a asista la desfăşurarea şedinţei.
Dl. secretar Spânu Daniel – decan de vârstă este domnul consilier Tofan Ioan
iar cei mai tineri dintre consilieri sunt domnii Cristea Alexandru şi Jitcovici Vicenţiu
Aurelian pe care-i invităm la prezidiu.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – vreau să vă felicit domnule Tofan
pentru posibilitatea de a conduce astăzi conform prevederilor legale această şedinţă şi
cu acordul d-voastră şi cu votul consilierilor locali vă propun să adoptăm hotărârea
prin care avem această formulă de conducere a şedinţei şi cu amendamentul tehnic,
procedural o să parcurg eu cu acordul d-voastră partea de legislaţie.
Cine este pentru, se abţine cineva, împotrivă ?
Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Vreau să supun la vot d-voastră consilierilor locali componenţa acestui
prezidiu, componenţa acestei şedinţe şi vreau să fac precizarea că alături de noi asistă
şi va avea un moment foarte important şi foarte semnificativ în această şedinţă şi
viitorul primar al municipiului Oneşti domnul Laurenţiu Neghină.
Cine este pentru această componenţă, se abţine cineva, împotrivă ?
Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Fac precizarea în continuare că în conformitate cu prevederile Legii
nr.393/2004 d-voastră consilierii locali, în funcţie de apartenenţa politică pe care o
aveţi veţi constitui grupuri de consilieri.
Vă propun şi rog pe dl. secretar să monitorizaze această acţiune până la prima
şedinţă de Consiliu local, fiecare dintre d-voastră să constituiţi ca formaţiune politică
aceste grupuri de consilieri, dacă sunt cazuri de formaţiuni politice care nu au minim
de 3 aleşi locali vor trebui ca până la prima şedinţă să vă anunţaţi afilierea la unul din
grupurile care vor fi înfiinţate.
În continuare dau citire ordinei de zi. Problemele propuse sunt în conformitate
cu prevederile legale şi de aceea vi le aduc la cunoştinţă :
1. Alegerea comisiei de validare
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi
3. Depunerea jurământului de către consilieri
4. Alegerea preşedintelui de şedinţă
5. Prezentarea validării alegerii primarului
6. Depunerea jurământului de către Primar
7. Alegerea viceprimarului
8. Constituirea comisiilor de specialitate
Cine este pentru aprobarea ordinei de zi, se abţine cineva, împotrivă ?
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Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Ordinea de zi fiind aprobată trecem la primul punct de pe ordinea de zi:
1.Alegerea comisiei de validare – care va funcţiona pe mandatul 2012- 2016
a carei responsabilitate este să constate validarea mandatelor de consilieri aleşi pe
listele electorale. Dat fiind înţelegerea făcută înainte conform prevederilor legale
propun o comisie formată din 5 membri.
Cine este pentru acest număr, se abţine cineva, împotrivă ?
Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Vă rog d-le preşedinte să faceţi şi cele 5 propuneri.
Dl. preşedinte de vârstă Tofan Ioan – din partea grupului PSD să facă parte
doamna Alexe Corina şi domnul Stan Lucian, din partea grupului Alianţa pentru
Bacău să facă parte domnul consileir Martin Ştefan, din partea Grupului PNL domnul
Zarzu Ciprian şi din partea Grupului PP-DD domnul Bujor Marcel.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu - cine este pentru această formulă, se
abţine cineva, împotrivă ?
Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Domnilor consilieri aţi adoptat prima Hotărâre de Consiliu local. O să rog
membrii Comisiei care s-au auzit nominalizaţi şi împreună cu domnul secretar să
purcedeţi într-o locaţie alăturată la stabilirea procesului-verbal privind validarea
mandatelor de consilier. O să vă rog să fie o chestiune cât mai formală ca să mai
câştigăm timp.
După întrunirea comisiei de validare.
Domnul consilier local Martin Ştefan – astăzi 30 iunie 2012 Comisia de
validare aleasă de Consiliul local al municipiului Oneşti în şedinţa de constituire din
30 iunie 2012 a examinat în conformitate cu prevederile art. 31, alin.3 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile
legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea unui număr de 19 consilieri,
conform tabelului anexat. Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal. Dau citire
tabelului nominal cu validarea consilierilor: 1. Agapi Mircea, 2. Alexe Corina, 3.
Antohe Marica Loredana, 4.Brînzaniuc Adrian, 5. Bujor Dumitru Marcel, 6. Cristea
Alexandru, 7. Ene Gheorghe, 8. Florian Constantin, 9. Gnatiuc Nicolae, 10. Jitcovici
Vicenţiu Aurelian, 11. Lazăr Aurel, 12.Lemnaru Emil, 13. Martin Ştefan, 14. Oprea
Dănuţ, 15. Sergentu Adrian, 16. Stan Lucian, 17. Şova Mihai, 18. Tofan Ioan, 19.
Zarzu Octavian Ciprian.
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Domnul subprefect Dorian Pocovnicu - vă mulţumesc şi vă rog să-mi daţi
acest proces-verbal. Vă felicit pe d-voastră şi întreaga comisie pentru prima misiune
pe care aţi avut-o în acest mandat. Doamnelor şi domnilor consilieri o să procedez la
supunerea la vot a fiecăruia dintre d-voastră pentru validare cu amendamentul că
votează toţi consilierii în afară de persoana care se aude nominalizată. Aşadar
domnule secretar se va considera majoritate sau unanimitate cifra de 16 fiind prezenţi
astăzi doar 17 consilieri.
Cine este pentru validarea domnului Agapi Mircea, se abţine cineva, împotrivă?
Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea doamnei Alexe Corina, se abţine cineva, împotrivă ?
Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea doamnei Antohe Marica Loredana, se abţine cineva,
împotrivă ? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Brînzaniuc Adrian, se abţine cineva,
împotrivă ? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Bujor Dumitru Marcel, se abţine cineva,
împotrivă ? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Cristea Alexandru, se abţine cineva,
împotrivă ? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Ene Gheorghe, se abţine cineva, împotrivă
? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Florian Constantin, se abţine cineva,
împotrivă ? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Gnatiuc Nicolae, se abţine cineva,
împotrivă ? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Jitcovici Vicenţiu Aurelian, se abţine
cineva, împotrivă ? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Lazăr Aurel, se abţine cineva, împotrivă ?
Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Lemnaru Emil, se abţine cineva,
împotrivă? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Martin Ştefan se abţine cineva, împotrivă ?
Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Oprea Dănuţ, se abţine cineva, împotrivă ?
Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Sergentu Adrian, se abţine cineva,
împotrivă ? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Stan Lucian, se abţine cineva, împotrivă ?
Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
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Cine este pentru validarea domnului Şova Mihai, se abţine cineva, împotrivă ?
Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Tofan Ioan, se abţine cineva, împotrivă ?
Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Cine este pentru validarea domnului Zarzu Octavian Ciprian, se abţine cineva,
împotrivă ? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Doamnelor şi domnilor consilieri, fiind validate mandatele a 19 consilieri care
reprezintă mai mult de 2/3 a numărului total de consilieri, Consiliul local este legal
constituit şi a dat astfel cea de-a doua hotărâre a sa. Urmează un moment emoţionant
pentru fiecare dintre d-voastră şi anume depunerea jurământului de consilier. Precizez
că acei consilieri care absentează azi vor depune jurământul în prima şedinţă de
Consiliu local. O să vă citesc în ordinea alfabetică, cu mâna stângă pe Consituţie şi pe
Biblie veţi rosti jurământul de credinţă după care veţi semna în 2 exemplare. Unul va
rămâne la d-voastră alături de certificatul doveditor al alegerii. Acesta este un
document care mandatează şi acreditează activitatea d-voastră în următorii 4 ani.
Pentru că vorbim de un moment solemn rog întreaga audienţă să ne ridicăm. Invit la
depunerea jurământului pe rând toţi domnii consilieri.
Vă mulţumesc tuturor ! Felicitări ! Declar Consiliul local legal constituit şi rog
doamnelor şi domnilor consilieri să adoptăm hotărârea de constituire a Consiliului
local a municipiului Oneşti.
Cine este pentru, se abţine cineva, împotrivă ? Se aprobă în unanimitate de
voturi. Vă mulţumesc !
Trecem la partea a doua a şedinţei de astăzi la fel de importantă. În deschiderea
acesteia va trebui conform disp. art.35 să vă alegeţi un preşedinte de şedinţă. Dată
fiind solemnitatea acestui eveniment propun ca decanul de vârstă al noului Consiliu
local să rămână mai departe preşedinte de şedinţă urmând ca el să prezinte aceste
materiale şi de asemenea începând cu săptămâna viitoare când veţi programa
împreună cu domnul primar, veţi stabili Regulamentul de funcţionare a Consiliului
local şi fiecare dintre d-voastră domnilor consilieri în mandatul celor 4 ani veţi avea
posibilitatea să conduceţi cel puţin o dată o şedinţă de Consiliu local.
Cine este pentru formula pentru care v-am propus-o ? Se abţine cineva,
împotrivă ? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Vă rog domnule secretar să-mi puneţi la dispoziţie hotărârea de instanţă privind
validarea alegerii primarului. O să dau citire unei încheieri de sentinţă judecătorească.
O să vă rog să ne ridicăm.
Domnule primar este momentul în care oficial pot să vă felicit pentru funcţia de
primar câştigată în 2012. Vă felicit şi vă doresc în acelaşi timp putere, înţelepciune şi
sănătate, să puteţi duce la sfârşit cu brio acest mandat de ales al municipiului Oneşti.
Felicitări !
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Am să vă rog şi pe d-voastră să purcedem la depunerea jurământului. Vă rog să
puneţi mâna stângă pe Biblie şi pe Constituţie.
Domnul primar Victor Laurenţiu Neghină – depune jurământul.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu - să venim în faţa audienţei. Domnule
primar îmi revine deosebita plăcere să vă pun eşarfa de primar al municipiului Oneşti.
Şi sigur că vă rog să adresaţi câteva rânduri audienţei de azi.
Dl. Primar Victor Laurenţiu Neghină – vreau să mulţumesc oneştenilor
pentru acest moment. Sunt profund impresionat să văd o sală plină deşi număr pe
degete invitaţiile pe care le-am făcut personal, chiar sincer mă bucur. Vreau să vă spun
că tot ce am promis în Campania electorală este realizabil şi voi încerca să pun în
practică cât mai repede din promisiuni. Nu vreau să vorbesc mult, am vorbit destul în
campanie, de acum vreau să vorbesc prin fapte. Vă mulţumesc !
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – mulţumesc ! O să solicit câteva
gânduri şi domnului Adrian Mironescu preşedintele UNPR – Bacău.
Domnul Adrian Mironescu - preşedintele UNPR – Bacău – bună ziua ! În
primul rând doresc să mulţumesc oneşetenilor pentru că au votat schimbarea, au votat
un om tânăr, un om căruia noi i-am acordat toată încrederea, un om care după părerea
unora ar fi trebuit să nu mai facă politică dar s-a demonstrat şi d-voastră aţi hotărât
prin votul pe care l-aţi dat că este un om al viitorului, este un om tânăr, este un om cu
mult bun simţ şi credeţi-mă aţi făcut cea mai bună alegere. Vreau să felicit pe domnul
primar, vreau să –l rog să rămână acelaşi om pe care l-am cunoscut atât la PNL cât şi
la UNPR. De aici încolo îi sugerez să facă mai puţină politică, să facă echipă cu toate
partidele, cu toţi oamenii care au importanţă în acest oraş şi nu sunt puţini şi cu
societatea civilă şi cu cetăţenii în primul rând. Mult succes domnule primar, noi vom
fi alături de d-voastră cu toate forţele.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – mulţumesc şi rog să ne adreseze
câteva gânduri şi preşedintele Consiliului Judeţean domnul Dragoş Benea.
Domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Dragoş Benea – domnule primar,
dragi locuitori ai municipiului Oneşti cred că este o zi memorabilă pentru domnul
primar Neghină, este o zi importantă şi pentru Municipiul Oneşti. Eu când am
terminat al doilea mandat şi când am început al treilea mandat acum câteva zile am
spus că voi lucra în următorii 4 ani pentru o dezvoltare echilibrată şi durabilă a
judeţului. De aceea am ţinut să vin astăzi aici la Oneşti pentru că este locul unde pot să
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dau semnalul cel mai clar că în judeţul Bacău campania electorală din 2012 a luat
sfârşit şi chiar dacă am făcut parte din echipe diferite, domnule Neghină sunt absolut
convins că vom găsi capacitatea de dialog, vom găsi resursele necesare pentru a
colabora pentru binele şi în interesul municipiului Oneşti, un municipiu care mie îmi
spune 2 lucruri. Pe de o parte este municipiul care a dat lumii unul din cele mai
importante simboluri – vorbim de Nadia Comăneci, este municipiul care a fost şi care
cred că va redeveni un oraş foarte important din punct de vedere economic nu numai
pe harta judeţului Bacău ci şi pe harta Moldovei. Ştiţi foarte bine că PIB-ul judeţului
Bacău depindea în mod fundamental de ceea ce se întâmpla pe Platforma de la Oneşti.
La Oneşti s-au făcut lucruri bune, s-au adus fonduri europene care nu au putut fi
implementate la timp, la Oneşti trebuie să continue lucrurile bune, dar tot la fel de
adevărat este că în Oneşti sunt câteva energii care sunt în stare latentă despre care cred
că domnul primar Neghină va avea capacitatea şi puterea să le deblocheze. Electoratul
la Oneşti a împărţit mandatele într-un mod foarte echilibrat la toate partidele
importante de pe scena politică a Oneştiului. Este o invitaţie la colaborare în interesul
municipiului Oneşti şi sunt convins că domnul primar Neghină va avea capacitatea de
a coagula toate aceste energii în interesul cetăţenilor judeţului Bacău, ai municipiului
Oneşti pentru că sunt multe proiecte care se vor realiza în colaborare cu judeţul Bacău
şi spre binele judeţului Bacău. Sunt proiecte de mediu, de apă-canalizare, proiecte de
infrastructură rutieră şi datoria mea este să vă asigur de sprijinul şi suportul meu şi
pentru domnul primar şi pentru domnii consilieri şi pentru toată comunitatea
oneşteană. Trag nădejde că Municipiul Oneşti va deveni un municipiu extrem de
dinamic, capabil să genereze şi să creeze de la zi la zi locuri de muncă. Îi urez mult
succes somnului primar Neghină şi îl felicit pentru câştigarea acestor alegeri.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – vă mulţumesc domnule preşedinte,
mulţumesc domnule primar, mulţumesc tuturor ! În acest moment de comun acord cu
domnul primar şi cu toţi consilierii locali suspendăm şedinţa în desfăşurarea ei aici.
Domnul primar îmi spune că este pregătit şi un mesaj din partea domnului deputat
Valerian Vreme şi vă rog să-i dăm citire înainte de a suspenda lucrările şedinţei.
Doamna Luminiţa Pătrăţeanu – domnule preşedinte al Consiliului Judeţean,
domnule Subprefect, doamnelor şi domnilor consilieri, domnule primar, din pricini pe
care d-voastră le ştiţi, domnul Valerian Vreme coechipierul d-voastră al Alianţei
pentru Bacău se află la Bucureşti. Ne-a însărcinat pe noi, cabinetul domniei sale să vă
transmitem sănătate, putere pentru a realiza tot ceea ce vă propuneţi pentru oneşteni şi
vă transmit acest mesaj scris din partea domnului deputat.
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Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – suspendăm şedinţa 10 minute pentru
a ne muta în sala de şedinţe de la Primărie pentru a continua punctele de pe ordinea de
zi respectiv alegerea viceprimarului şi a comisiilor de specialitate.
După pauză.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – doamnelor şi domnilor propun
reluarea şedinţei de astăzi cu următorul punct de pe ordinea de zi. Avem Consiliul
local constituit, avem primar validat care şi-a preluat mandatul, este momentul alegerii
viceprimarului. În conformitate cu prevederile art.57 din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
una din atribuţiile consiliilor locale este aceea de alegere a viceprimarului.
Viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local fără a beneficia de indemnizaţia
aferentă acestui statut. Viceprimarul se alege prin vot secret conform art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.35/2002. propunerile d-voastră vor fi înscrise în buletinul de
vot după care fiecare îşi va exercita votul secret prin înscrierea cuvântului „da” în
interiorul patrulaterului din dreptul candidatului pe care-l preferaţi şi vreau domnule
secretar să-mi daţi un model de buletin de vot. Este un buletin de vot cu 3 propuneri,
dacă vor fi mai multe se va reface Am să vă rog să faceţi propuneri.
Domnul consilier Stan Lucian – prpopun pe domnul Gnatiuc Nicolae din
partea Partidului Social Democrat.
Domnul consilier Oprea Dănuţ – vreau să precizez de la început că voi
discuta despre principii în primul rând şi propunerea pe care o face PSD-ul ne lasă să
înţelegem că este o negociere între cele 2 mari grupuri care au rezultat în urma
alegerilor. Şi pentru că spuneam de principii, există riscul în aceste condiţii să repetăm
un mandat nefericit, respectiv cel din perioada 2000 - 2004 în care PSD au avut 17
consilieri.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – domnul Oprea daţi-mi voie să vă
întrerup. Suntem la un punct de pe ordinea de zi în care facem propunerile. Ulterior
acestor propuneri aveţi dreptul în pauza în care se pregătesc buletinele de vot să facem
pe grupuri de consilieri o observaţie. Sunt de acord că aveţi dreptul la observaţii.
Domnul consilier Oprea Dănuţ – era vorba de argumente.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – vă rog frumos d-voastră aţi intrat
într-o discuţie de analiză a unei candidaturi care s-a propus. Eu nu am încheiat
procedura de selectare.
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Domnul consilier Oprea Dănuţ – deci acum numai propuneri şi argumentarea
la pauză.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – aştept propuneri. După ce încheiem
trecem la următorul moment.
Domnul consilier Oprea Dănuţ – propun pe domnul Florian de la grupul
Alianţa pentru Bacău.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – domnul Gnatiuc acceptaţi propunerea
de viceprimar ?
Domnul consilier Gnatiuc Nicolae – da.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – domnule Florian acceptaţi propunerea
de a candida la funcţia de viceprimar ?
Domnul consilier Florian Constantin – nu.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu - mulţumesc !
Domnul consilier Oprea Dănuţ – dacă-mi permiteţi mai am o propunere. Pe
domnul Brînzaniuc de la Alianţa pentru Bacău.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – domnule Brînzaniuc acceptaţi
propunerea ?
Domnul consilier Brînzaniuc Adrian – nu.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu - mai sunt alte propuneri ? Vă
mulţumesc ! Constat că este o singură propunere pentru funcţia de viceprimar. Vă rog
domnule secretar să purcedeţi la completarea buletinelor de vot. Vreau ca după
completarea celor 17 buletine acestea să fie semnate şi de către preşedintele de şedinţă
pentru autentificare, de asemenea pe partea din spate. Vreau şi 2 propuneri din partea
d-voastră care să ne asiste la numărarea buletinelor de vot.
Domnul preşedinte de şedinţă Tofan Ioan – propun pe cei 2 asistenţi dacă
sunteţi de accord.
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Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – cine este de accord cu propunerea
făcută, se abţine cineva, împotrivă ? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă
mulţumesc !
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – cu acceptul domnului preşedinte eu
zic să purcedem şi la următorul punct de pe ordinea de zi cât se completează
buletinele de vot şi anume aprobarea numărului şi componenţa comisiilor din
Consiliul local pe domenii de activitate. Am în faţa mea 4 propuneri de comisii,
propuneri care vizează următoarele comisii: comisia buget, comisia urbanism, comisia
învăţământ şi comisia de justiţie. Cine este pentru această formulă de comisii, se
abţine cineva, împotrivă ? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Eu am primit şi un proiect de propunere pentru fiecare comisie. O să le dau
citire şi sper să fie repartizarea cât mai diversificată pe componenţa politică în fiecare
comisie. În comisia de buget, domnii : Tofan Ioan, Alexe Corina, Zarzu Ciprian
Octavian, Cristea Alexandru şi Florian Constantin. În comisia de justiţie, domnii :
Antohe Marica Loredana, Bujor Dumitru Marcel, Şova Mihai, Ene Gheorghe şi
Brînzaniuc Adrian. La comisia de urbanism, domnii : Lemnaru Emil, Stan Lucian,
Jitcovici Vicenţiu Aurelian, Martin Ştefan şi Ene Gheorghe. La comisia de
învăţământ, domnii: Sergentu Adrian, Gnatiuc Nicolae, Oprea Dănuţ, Lazăr Aurel şi
Agapi Mircea, cu amendamentul că cei doi consilieri care au absentat astăzi la prima
şedinţă vor intra în una din aceste comisii dacă vor depune jurământul şi vor intra în
activitate. Sunteţi de acord cu aceste propuneri pe comisii, se abţine cineva, împotrivă
? Se aprobă în unanimitate de voturi. Vă mulţumesc !
Fac precizarea că pe măsura desfăşurării activităţii în comisie vă puteţi transfera
de la o comisie la alta în funcţie de afinităţile şi dorinţa de a activa în aceste comisii.
O să vă rog ca până la prima şedinţă ordinară de Consiliu local să aduceţi la cunoştinţa
secretarului municipiului Oneşti şi la cunoştinţa domnului primar la fiecare comisie
cine este ales preşedinte şi cine este secretar. Acestea fiind spuse aştept să-mi parvină
buletinele de vot. O să rog comisia tehnică să mă ajutaţi cu o urnă. Fiecare dintre dvoastră veţi primi câte un buletin de vot, vă mai fac o precizare să împăturiţi buletinul
de vot, acesta fiind secret.
Se votează propunerea pentru viceprimar.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu–vom trece la numărarea voturilor.
Constatăm 3 voturi nule şi 14 buletine de vot pentru. Cu majoritate covârşitoare
domnule Gnatiuc Nicolae sunteţi în acest moment viceprimarul municipiului Oneşti.
Dacă doriţi să spuneţi câteva cuvinte domnule primar.
Domnul primar Victor Laurenţiu Neghină – vreau să-l felicit pe domnul
viceprimar, să mulţumesc domnilor consilieri prezenţi la şedinţă pentru votul
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exprimat. Sunt sigur că vom avea o bună colaborare cu toţi consilierii, nu cred că vor
fi probleme şi după ce voi da cuvântul domnului vicerpimar îi dau cuvântul domnului
consilier Oprea pentru că avea ceva de spus şi este dreptul dumnealui să se exprime.
Domnul viceprimar Gnatiuc Nicolae – mulţumesc domnule primar, ţin în
primul rând să vă felicit pentru reuşita d-voastră de astăzi, să felicit totodată toţi
colegii care au devenit astăzi consilieri, mulţumesc partidului care m-a propus,
colegilor care m-au votat şi dau garanţia că voi lucra alături de d-voastră şi alături de
colegii mei astfel încât toate proiectele pentru oraş să fie realizate. Vă mulţumesc !
Domnul consilier Oprea Dănuţ – îl felicit şi eu pe domnul viceprimar şi
reamintesc că nu este vorba de persoană ci de principii. Înţelegerea între Alianţa
pentru Bacău şi Pardidul Social Democrat asigură o majoritate zdrobitoare în
Consiliul local fapt ce principial ca să parafrazez „dăunează grav democraţiei”. Am
mai avut experienţa asta între 2000 şi 2004 când PSD avea 17 consilieri şi PRM 5
consilieri. Şedinţele de Consiliu local erau o formalitate, ţineau 10 minute, hotărârile
de consiliu o formalitate treceau pe bandă rulantă. Este exact mandatul când a început
Termonul, a început Termocentrala să cadă etc. Pe de altă parte principiul roman
spune că învingătorul ia totul şi s-a văzut ca reacţie şi azi în sală cetăţenii au vrut
schimbaree. Ăsta a fost sloganul alegerilor din 2012. Ori ca să respectăm voinţa
electoratului de asta am şi făcut propunerile pe care le-am făcut. Mi se părea normal
ca Alianţa pentru Bacău să conducă Oneştiul cu toate pârghiile de putere iar noi
ceilalţi consilieri să dezbatem, să sprijinim, că colaborăm, să cooperăm într-un mod
cât mai eficient pentru cetăţenii acestui oraş. În condiţiile actuale şi experienţa celor
20 de ani de politică ne arată clar că deciziile nu vor mai suferi niciun fel de dezbateri,
de modificări în Consiliu, ci se va veni cu decizii prefabricate. Să dea Dumnezeu să nu
am dreptate, dar am dreptate ! Mulţumesc !
Domnul primar Victor Laurenţiu Neghină - mulţumesc şi eu ! Vreau să vă
asigur că toate şedinţele vor fi transmise în direct pe postul de TV local, oneştenii vor
şti ce se întâmplă în acest consiliu iar cei de aici vor da socoteală pentru ceea ce fac.
Suntem la mâna oneştenilor, nu cred că cineva poate să-şi exprime un punct de vedere
împotriva voinţei oneştenilor. Să nu uităm că fiecare dintre noi am fost aleşi de
oneşteni, nu contează din ce partid sau formaţiune politică facem parte, trebuie să
respectăm voinţa şi să spijinim ca acest oraş să se dezvolte. Din punctul meu de
vedere eu îmi voi da tot concursul pentru acest lucru şi încă o dată vreau să asigur
oneştenii că voi fi în slujba lor.
Domnul subprefect Dorian Pocovnicu – mulţumesc domnule primar,
mulţumesc domnilor consilieri pentru intervenţia avută, o să mai adaug doar câteva
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gânduri şi eu în final de şedinţă. În primul rând vreau să vă felicit pe fiecare dintre dvoastră care aţi fost mandataţi de locuitorii municipiului Oneşti să-i reprezentaţi în
următorii 4 ani în spiritul unei mari sărbători religioase care a fost ieri, vreau să vă
spun că de azi de la depunerea jurământului fiecare dintre noi, domnilor consilieri, dvoastră mai mult ca oricine d-voastră domnule primar purtaţi pe umerii d-voastră o
cruce cu siguranţă mai grea decât aţi avut-o până azi dimineaţă. Spun acest lucru
pentru că dincolo de coloratura politică, dincolo de simpatii sau antipatii din punct de
vedere politic sau administrativ fiecare din d-voastră sunteţi obligat ca pe perioada
acestui mandat să purcedeţi înţelept, chibzuit la tot ce înseamnă proiecte pentru
comunitate, proiecte pentru cetăţeni. Spun acest lucru din considerentul care mă
ghidează şi în activitatea pe care o fac, pe funcţia care o ocup astăzi. Cred că suntem
datori toţi să conştientizăm că mai mult ca oricând trebuie să schimbăm ceva în
această ţară, în sensul bun, în sensul orientării administraţiei publice către cetăţean şi
nu în modalitatea care a fost până astăzi, un sistem public care mai degrabă era
interesat de chestiunile personale şi care după momentul alegerii uita imediat de
cetăţenii care dincolo de această instituţie au acordat încrederea şi votul lor. Eu vă
doresc să duceţi acea cruce de care aminteam cât mai bine, să existe transparenţă cum
am promis domnule primar şi o să ţin cont că este prima promisiune în calitate de edil
care s-a aşezat la acest pupitru şi o să urmăresc cu atenţie şi o să-l rog să nu abdice de
la promisiunea transparenţei activităţii d-voastră în Consiliul local. Vă felicit, mi-a
făcut plăcere şi e o onoare pentru mine să fiu în rândul d-voastră aici. Domnule primar
prin d-voastră şi prin Consiliul local, Instituţia Prefectului vă stă la dispoziţie oricând
cu acelaşi amendament că e bine să nu mă căutaţi d-voastră la birou, o să mă găsiţi la
Tg.Ocna, la Oneşti, la Bârsăneşti sau la Oituz pentru că vreau să cred că facem parte
dintr-o generaţie foarte apropiată ca vârstă şi mă bucur de acest lucru şi în acelaşi timp
vreau să cred că facem parte dintr-o generaţie care se apleacă către problemele
cetăţenilor.
Vă felicit din nou, mult succes ! Declar şedinţa legal închisă. Mulţumesc !

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL

Tofan Ion

MUNICIPIULUI ONEŞTI,
Cons.jur. Daniel Spânu

Red. PC
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