ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 17 iunie 2013, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al Municipiului Oneşti, la care au participat 15 consilieri, lipsă fiind domnii
consilieri Lemnaru Emil, Jitcovici Vicenţiu, Martin Ştefan, Oprea Dănuţ.
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că,
prin participarea unui număr de 15 consilieri, 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 Zarzu Ciprian.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – dau citire proiectului ordinii de zi
a şedinţei de astăzi, iniţial au fost 5 proiecte şi s-a mai completat cu punctul nr.6 :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului
local al municipiului Oneşti.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării organizării unor
evenimente religioase.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Serviciului
Judeţean de Ambulanţă Bacău a unor bunuri imobile.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
4. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitatie publica
deschisa a suprafetei de 517,24 ha pajisti.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Oneşti la
Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2013, în
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vederea achiziţionării unor autoturisme prin acest program, de către Municipiul
Oneşti.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea relocării exemplarelor de animale din
colecţia Grădinii Zoologice a municipiului Oneşti.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – dacă nu sunt observaţii de făcut,
supun la vot proiectul ordinii de zi aşa cum a fost completat cu proiectul nr.6:
Pentru: 15 voturi.
Se aprobă în unanimitate.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului
local.

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive.
Dl director ec. Nicolae Găbureanu – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate.

Discuţii:
Dl. consilier Şova Mihai – constat că avem din ce în ce mai multe şedinţe
extraordinare, este un fenomen pe care nu-l prea înţeleg. Ar fi normal ca executivul
să se îngrijească şi să-şi planifice activitatea de aşa manieră ca să le putem discuta,
pentru că abia acum două săptamâni am avut o altă şedinţă. Ca să intru în primul
punct de pe ordinea de zi, vreau să precizez că în raportul de specialitate se
menţionează cum se translatează banii între capitole, dar nu este specificată şi
destinaţia concretă. De pildă, de ce trebuie cu 200.000 mai mult pentru dezvoltare
publică, de ce pentru contractul nr.4445/2013 de la Direcţia de Sănătate Publică se
plătesc 200.000 în plus, de ce s-a făcut estimarea greşită pentru medicii stomatologi,
care sunt celelalte cheltuieli de 400.000 lei de la dezvoltare publică pentru ce
contracte şi de ce a costat mai mult decât estimările. Nu văd de ce nu am putut face
aceste previziuni în momentul în care am făcut construcţia bugetului.
Dl director ec. Nicolae Găbureanu – 200.000 lei au fost duşi la capitolul
66.02 - sănătate din care se plătesc drepturile salariale pentru cabinetele medicale.
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Sumele acestea vin lunar, iar cei de la DSP Bacău m-au sunat şi mi-au zis că pentru
luna asta ei nu au de unde să ne dea banii şi aşteaptă rectificarea bugetară de la 1
iulie. Noi nu putem să nu plătim medicii dacă ei nu primesc banii, iar până la
rectificare punem noi din bugetul local 200.000 care reprezintă cheltuielile salariale
pe 3 luni de zile, iar după rectificare vom recupera aceste sume. A fost majorat
capitolul 70.02 - dezvoltare publică, banii se duc toţi la societatea noastră Domeniu
Public Privat Oneşti SA. De asemenea, a fost majorat capitolul 70.02 cu 80.000 lei,
sumă ce se alocă pentru dotări, pentru că vrem să înlocuim toate rablele noastre cu 3
maşini, deci am prevăzut o sumă cu această destinaţie. Fundamentarea bugetului nu
o putem face la leu, în decursul anului sunt majorări la anumite capitole, am luat şi
vom lua în continuare de alte capitole unde prevederile au fost mai mari şi au rămas
sume disponibile.
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – aprobarea bugetului la începutul
anului este o estimare, de la o lună la alta pot apărea situaţii neprevăzute.
Dl. consilier Şova Mihai – eu nu vă contrazic, însă trebuia să avem o viziune
mai clară şi să se explice pentru ce şi unde se duc aceşti bani.
Dl director ec. Nicolae Găbureanu – am precizat, pentru serviciile prestate
de SC DPP Oneşti SA şi pentru plata drepturilor salariale pentru medicii de la
cabinetele medicale şcolare. Sumele vin de la bugetul de stat, dar mai târziu, iar noi
pe data de 10 iulie trebuie să alimentăm fondurile de la trezorerie pentru că altfel nu
se pot plăti salariile acestui personal.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – dacă nu mai sunt discuţii, supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Prezenţi la vot: 15 consilieri.
Pentru: 13 voturi.
Abţineri: 2.
Se aprobă.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării organizării unor
evenimente religioase.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive.
Dl director ec. Nicolae Găbureanu – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
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Discuţii:
Dl. consilier Cristea Alexandru – am să vorbesc pe articole pentru că aici
sunt 3 proiecte într-unul singur. La articolul 1 este vorba despre finanţarea Parohiei
„Adormirea Maicii Domnului” cu 30.000 lei, o sumă ce mi se pare destul de
consistentă. Din punct de vedere tehnic, nu întruneşte anumite condiţii, nu văd o
detaliere a cheltuielilor. Am înţeles că se vor edita 20.000 de fluturaşi, însă din câte
cunosc eu piaţa de publicitate, mai puţin de 1000 de euro ar ajunge pentru aceşti
fluturaşi şi nu înţeleg diferenţa până la cei 30.000 lei solicitaţi. Pe Programul
Operaţional Sectorial va fi deschisă cât de curând o linie de finanţare pentru turism
în care Arhiepiscopia Bacăului poate fi în parteneriat cu Primăria Oneşti pentru
finanţarea unor astfel de activităţi, linia este 5.2, aşadar nu mi se pare necesar
finanţarea acestei activităţi. Mai degrabă, m-aş bucura să văd această finanţare întrun buget detaliată pe capitole. Referitor la articolul 2 - finanţarea pelerinajelor pentru
oneşteni, cunosc că până acum această activitate a fost susţinută de Transbus
Codreanu, o societate privată, iar beneficiari au fost locuitori ai Oneştiului şi
consider că putem să ne implicăm şi noi, ca administraţie locală, cu o parte din
finanţare, iar pe lângă Transbus Codreanu ştiu că a mai existat şi un sponsor care a
cofinanţat aceste pelerinaje din buzunarul propriu. La articolul 3, susţin premierea
sportivilor de la Clubul Sportiv Municipal, însă dacă facem o corelaţie cu premierea
olimpicilor, la acest articol lipseşte o listă cu persoanele care vor fi premiate şi cu
sumele alocate fiecărui sportiv în parte. Din punctul meu de vedere, susţin doar
articolul 2 şi aş propune un amendament prin care să separăm cele trei articole şi să-l
supunem astfel la vot.
Dl director ec. Nicolae Găbureanu – părintele a trimis o adresă către
Consiliul Local Oneşti în care a spus că organizarea acestui eveniment costă 30.000
lei. La sfârşitul evenimentelor, el este obligat să ne aducă o justificare a sumelor
cheltuite.
Dl. consilier Cristea Alexandru – eu m-aş bucura să văd şi o previziune
asupra cheluielilor pentru că justificarea ulterioară e deja fapt consumat.
Dl director ec. Nicolae Găbureanu – noi i-am solicitat părintelui un buget
detaliat, a spus că ni-l aduce în cursul zilei de astăzi. Pentru articolul 3, Clubul
Sportiv Municipal a trimis astăzi o adresă cu toţi sportivii premiaţi şi sumele care se
vor acorda pentru fiecare dintre ei, lista este la mine şi o vă pot pune la dispoziţie.
Dl. consilier Cristea Alexandru – atunci susţin şi articolul 3, voi consulta
lista de la dumneavoastră, am încredere în cei de la Clubul Sportiv Municipal. Deci,
la acest proiect de hotărâre susţin articolele 2 şi 3, fără articolul 1.
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – pentru susţinerea articolului 1 aţi
primit la căsuţele dumneavoastră o adresă semnată de părintele Cautiş Petrică în care
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este detaliat planul pentru desfăşurarea acestui evenimet: se va edita un pliant în
limba română în 10.000 de exemplare, desfăşurarea unor activităţi religios-culturale
cu titlul „Zilele Betleemului Ştefanian” ediţia I, amenajarea unei scene pe care se va
desfăşura programul liturgic în ziua de 2 iulie 2013, achiziţionarea de bannere
publicitare prin care se vor pune în valoare scene din pictura bisericii. Bănuiesc că
aţi citit această adresă.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – bănuiesc că domnul Cristea dorea
o detaliere financiară a acestei finanţări.
Dl. consilier Cristea Alexandru – da, exact. Mi se pare cam evazivă, m-aş
bucura să o văd detaliată pe capitole bugetare, astfel încât să pot înţelege exact
destinaţia acestei sume care nu este chiar o sumă de neluat în seamă.
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – dacă vă amintiţi, şi la festivalul
TiAmo şi la alte manifestări culturale, artistice sau religioase s-a aprobat suma, după
care s-a făcut justificarea pe cheltuieli, pentru că e greu de anticipat pe ce se pot
cheltui banii.
Dl director ec. Nicolae Găbureanu – dacă nu se aprobă în şedinţa de astăzi,
va trebui să vă mai întâlniţi şi să mai analizaţi într-o altă şedinţă, pentru că
evenimentul este pe data de 2 iulie.
Dl. consilier Cristea Alexandru – eu zic că proiectele de genul acesta pot fi
depuse mai din timp, mi se pare că au fost depuse cam pe ultima sută de metri. Eu
m-am obişnuit ca pe fondurile europene şi pe fondurile gestionate de la stat să fie
făcută o previziune şi să fie respectată acea previziune în proporţie de 80-90%,
urmând ca eventualele modificări să fie făcute între capitolele bugetare. Mi s-ar
părea corect să lucrăm la fel şi la consiliul local.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – eu zic ca această propunere a
domnului consilier Cristea să fie luată în considerare la următoarele proiecte şi să
avem o detaliere a banilor publici aşa cum a precizat dumnealui.
Dl. consilier Şova Mihai – într-adevăr, acest proiect trebuia să fie de fapt 3
proiecte separate pentru că sunt subiecte distincte şi consider că aceste proiecte
trebuia întocmite conform acelui regulament pe care tot noi l-am aprobat, în care se
prevede ce condiţii trebuie să îndeplinească pentru a putea dirija banii publici spre
sport, învăţământ, culte şi altele. Nu înţeleg de ce am aprobat acel regulament dacă
acum nu-l utilizăm. Pentru punctul nr.2 din proiect se spunea la televiziunea locală
că sponsorizarea acestor pelerinaje este gratuită, nu înţeleg acum de ce trebuie să
subvenţionăm noi.
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Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – pelerinajul este şi va rămâne gratuit,
dar banii care se vor aloca reprezintă contravaloarea unei mese calde pentru fiecare
persoană care se va servi la trapeza Arhiepiscopiei.
Dl. consilier Tofan Ioan – subscriu la amendamentul domnului Cristea şi
consider destul de substanţială această sumă. Cred că 15.000 de lei ar fi suficient
pentru cofinanţarea Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”.
Dl. consilier Ene Gheorghe – cred că ar fi trebuit făcute 3 proiecte de
hotărâre pentru că fiecare articol conţine o altă manifestare şi suscită discuţii.
Referitor la articolul 1, eu sunt de acord cu cofinanţarea organizării acestui
eveniment pentru că pune în lumină Biserica Borzeşti şi se încearcă plasarea acesteia
într-un circuit de mănăstiri, având în vedere valoarea istorică şi arhitecturală a
acestei biserici, precum şi faptul că în ultimul timp s-a auzit prea puţin de biserica
din Borzeşti. Este un prim pas pentru aducerea în faţă a acestui lăcaş de cult. Asupra
sumei şi eu sunt de părere că trebuie făcut un buget a acestor cheltuieli. Referitor la
cel de-al doilea articol, nu pot să spun că sunt împotrivă, dar să-mi fie cu iertare, eu
ştiu că dacă te duci într-un pelerinaj îţi cam suporţi cheltuielile. Şi aici ar fi trebuit
făcut un buget din care să se vadă unde se duce această sumă de 15.000 lei, pe masă,
pe transport, nici aici nu se specifică nimic. În ceea ce priveşte alocarea sumei de
8.000 lei pentru premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Oneşti, ar fi
trebuit ca în spatele acestei cereri să stea o listă cu sportivi, cu rezultatele obţinute
pentru că noi nu putem premia decât nişte rezultate deosebite. Dacă există o astfel de
listă, daţi-i citire ca să nu mai discutăm. Părerea mea finală este că dacă vom adopta
acest proiect de hotărâre trebuie să-l adoptăm integral, iar dacă nu, îl respingem
integral.
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – dă citire listei cu rezultatele obţinute
de sportivii CSM Oneşti în perioada 03.01.2013 – 01.06.2013.
Dl. consilier Ene Gheorghe – ce sumă revine fiecărui sportiv?
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – pentru locul I – 1.400 lei, locul II –
900 lei şi locul III – 700 lei.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – vreau să-l întreb pe domnul
director Găbureanu dacă aceste sume propuse de CSM Oneşti se încadrează în
regulamentul de premiere a sportivilor pe care l-am aprobat acum 2 - 3 ani.
Dl director ec. Nicolae Găbureanu – sumele propuse sunt mai mici.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – tot în acel regulament se
menţiona ca sportivii să fie oneşteni, pentru că din ce ştiu eu nu toţi sunt din Oneşti.
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Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – ei sunt legitimaţi la CSM Oneşti
obligatoriu, chiar dacă sunt din alte localităţi.
Dl. consilier Cristea Alexandru – referitor la primul articol din proiect,
subscriu la cele spuse de domnul Ene, însă consider că o strategie de marketing
pertinentă poate fi formulată cu specialişti din cadrul primăriei sau din partea unei
firme care să facă o promovare de calitate aşezământului din Borzeşti şi susţin o
astfel de idee. La al doilea articol, ştiu că transportul a fost suportat de firma
Transbus Codreanu, iar masa a fost susţinută personal de domnul primar din
buzunarul dumnealui. Merg în continuare cu articolul nr.3, dar aş dori ca cele trei
articole să fie votate separat şi pe viitor să le facem ca proiecte separate.
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – regulamentul permite acest lucru.
Cele două cofinanţări au venit în ultima clipă şi ca să nu mai facem o suplimentare a
ordinii de zi cu alte două proiecte am optat pentru această variantă. Domnul
preşedinte de şedinţă va supune la vot modul de votare a acestui proiect.
Dl. consilier Lazăr Aurel – unde vor fi distribuite cele 10.000 de exemplare
în limba română? Pentru că dacă le vom distribui în zonă impactul va fi minim.
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – vor fi distribuite la nivel naţional, iar
plinatele în celelalte limbi se vor da delegaţiilor străine sau delegaţiilor române care
vor pleca în alte ţări.
Dl. consilier Buzdugan Vasile – s-a propus cofinanţarea Parohiei „Adormirea
Maicii Domnului”, eu sunt de acord cu finanţarea unor evenimente religioase, dar nu
sunt de acord cu modul cum se cer banii, fără ca ei să fie justificaţi. Întrebarea mea
este: v-aţi gândit că toate acele bannere, afişe, pliante pot fi tipărite de către
tipografia parohiei sau mitropoliei? La stabilirea bugetului în luna martie, un buget
cărpănos, s-au cerut sume mari şi am fost de acord cu finanţarea acestor biserici dar
nu se pot cere sume imense într-un oraş calic. În atare situaţie, ori se fac trei proiecte
de hotărâre separate cu documentaţie în spate ca să ştim că banii ajung unde trebuie,
ori se poate face publicitate pentru aceste evenimente şi care costă mult mai puţin.
Este a doua şedinţă a consiliului local când domnul primar propune finanţări din
bani publici şi nu se prezintă în sală să-şi susţină proiectul. Îl lasă în loc pe domnul
viceprimar să scoată castanele. La viitoarele alegeri domnul Neghină o să spună că
nu a fost în consiliu când s-au dat banii. Eu sunt de acord cu finanţarea care s-a
propus, dar ori cu suma propusă de domnul Tofan, ori cu propunerea domnului
consilier Ene să facem trei proiecte de hotărâre.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – trei proiecte de hotărâre separate
nu se mai pot face acum, voi supune la vot dacă doriţi să votăm pe articole.
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Dl. consilier Cristea Alexandru – domnule Buzdugan, consider că rolul
primarului este să reprezinte executivul şi cetăţenii, iar dacă o cerere vine din partea
unui cetăţean sau unui grup de cetăţeni, rolul primarului este de a o aduce în faţa
consiliului local, iar noi suntem cei care decidem dacă este potrivită sau nu pentru
oraş.
Dl. Viceprimar Gnatiuc Nicolae – orice cetăţean poate face un proiect de
hotărâre, nu neapărat primarul sau viceprimarul. Nu este o abordare corectă să
discutăm despre o persoană în lipsă.
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – domnul primar a fost reţinut cu alte
probleme şi fiţi convins că ar fi fost aici dacă acestea nu ar fi intervenit.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – am o întrebare retorică: ce
primeşte Transbus Codreanu din afacerea asta, pentru că transportă cetăţeni ai
Oneştiului şi trebuie să primească ceva în schimb, probabil o să aflăm ulterior! Legat
de premierea sportivilor, s-au omis sportivi de la alt club la care sunt membru în
consiliul de administraţie. Şi acolo sunt rezultate deosebite şi poate că ar trebui ca
administraţia să îşi aplece atenţia şi asupra acestui club sportiv. Pe lângă premierea
sportivilor se uită un lucru esenţial, antrenorii, aşa cum la învăţământ s-au premiat şi
profesorii alături de elevi, pentru că fără aceştia nu se mai obţin aceste rezultate.
Consider că ar trebui făcută această corectură, atât la CSM cât şi la CSS, pentru ca
antrenorii să reprezinte un element de mândrie, iar sumele ar trebui să fie mai
generoase, aşa cum se găsesc sume pentru alte activităţi sportive şi religioase. Am
dat 500 de milioane la automobilism, dar trebuie să vă spun că copilotul este
multimilionar în euro, iar pentru sportivii şi antrenorii noştri oneşteni care muncesc
de-a lungul anilor şi aduc cupe şi medalii pe care scrie „Oneşti” ar trebui să găsim
sume mai mari şi ar trebui să ne mândrim cu ei.
Revenind la modalitatea de votarea proiectului, dacă doriţi să votăm pe
articole, dacă nu, în forma prezentată.
Dl. consilier Ene Gheorghe – putem vota pe articole, ne permite
regulamentul?
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – nu se prevede în mod expres în
regulament, dar nici nu interzice.
Dl. consilier Ene Gheorghe – la art.49 se prevede doar „asupra proiectelor de
hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole (...)”
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – atâta timp cât au loc dezbateri pe
articole, nu văd de ce nu s-ar putea şi vota pe articole, nici legea şi nici regulametul
nu interzice acest lucru. Domnul preşedinte de şedinţă va supune la vot modul de
votare.
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Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – dacă nu mai sunt discuţii, supun
la vot modul de votare al proiectului de hotărâre, prima dată în forma prezentată,
apoi pe articole. Deci cine votează pentru proiectul în forma iniţială?
Prezenţi la vot: 15 consilieri.
Abţineri: 15 voturi.
Se respinge votarea proiectul în forma prezentată.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – deci vom merge pe votarea
proiectului de hotărâre pe articole.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – supun la vot articolul 1 cu suma
iniţială de 30.000 lei, pentru că iniţiatorul proiectului nu este prezent şi nu-şi poate
însuşi amendamentul domnului Tofan cu suma de 15.000 lei.
Prezenţi la vot: 15 consilieri.
Pentru: 13 voturi.
Abţineri: 2 voturi.
Se aprobă articolul nr.1.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – supun la vot articolul 2 în forma
iniţială:
Prezenţi la vot: 15 consilieri.
Pentru: 11 voturi.
Abţineri: 4 voturi.
Se aprobă articolul nr.2.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – supun la vot articolul 3 în forma
iniţială:
Prezenţi la vot: 15 consilieri.
Pentru: 9 voturi.
Abţineri: 6 voturi.
Se aprobă articolul nr.3.
Se trece la punctul al treilea de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Serviciului
Judeţean de Ambulanţă Bacău a unor bunuri imobile.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive.
D-na cons. jur. Romedea Laura – prezintă raportul de specialitate.
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Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
Discuţii:
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – vreau să fac o completare la acest
proiect. Înainte de şedinţă am primit de la Serviciul de Ambulanţă Bacău o adresă
prin care se arată că suma estimată pentru lucrările de reparaţii ar fi de 230.000 lei,
astfel că vom completa art.3 după cum urmează: „se aprobă participarea
municipiului Oneşti cu o cotă de 5% din devizul general întocmit în vederea
reabilitării clădirii, respectiv 11.500 lei”.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – dacă nu mai sunt discuţii, supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator:
Prezenţi la vot: 15 consilieri.
Pentru: 15 voturi.
Se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitatie publica
deschisa a suprafetei de 517,24 ha pajisti.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive.
D-na cons. jur. Romedea Laura – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
Discuţii:
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – vreau să fac o precizare. În urmă cu
câteva şedinţe s-a mai aprobat concesionarea pajiştilor, dar între timp a fost
schimbată procedura de atribuire. Au apărut Ordonanţa nr.34/2013 şi Ordinul
ministrului agriculturii nr.407/2013 care ne-au pus în situaţia de a supune din nou
dezbaterii şi aprobării aceste închirieri şi concesionări de pajişti.
Dl. consilier Buzdugan Vasile – eu aş propune ca acest proiect de hotărâre să
fie votat pe articole deoarece se supun aprobării studiul de oportunitate, caietul de
sarcini şi contractul-cadru. Opinia mea este ca art.4 care se referă la caietul de
sarcini şi art.5 care se referă la modelul contractului cadru să fie discutate într-o altă
şedinţă. Spun acest lucru pentru că sunt 517 hectare de păşune şi fâneaţă şi am o
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nelămurire: în caietul de sarcini, la pct.6 la stabilirea taxei de păşunat se dau
categoriile de animale, de exemplu pentru bovine – la 86 de capete X 15 lei/cap =
1290 lei, dar nu se explică ce control are primăria asupra raportării de animale, dacă
omul are 100 de bovine şi raportează numai 86. În caietul de sarcini, la tineret
bovine nu apare nicio menţiune, se percepe sau nu taxă de păşunat, sunt scutite
aceste animale până la o anumită vârstă?
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – ceea ce a citit domnul consilier de la
punctul nr.6 reprezintă doar modul cum s-a calculat redevenţa. Omul poate să aibă şi
1000 de capete, nu neapărat 86, redevenţa fost stabilită la 7,72 euro/ha/an, deci nu
stăm noi să numărăm bovinele, ci este doar modul cum s-a ajuns la preţul redevenţei,
asta a fost exemplificat acolo. Veţi vedea că prin HCL nr.9/2008 s-au stabilit
respectivele taxe de păşunat pe care le avem la momentul actual şi ca să stabilim
redevenţa, pentru că nu era nici un mod de a se calcula redevenţa, ne-am luat după
aceste taxe de păşunat şi în final avem nivelul minim al redevenţei de 1917,35
euro/an pe 10 ani, în total 19.173,5 euro Deci, nivelul redevenţei ar fi de 7,72
euro/ha/an.
Dl. consilier Buzdugan Vasile – taxa de păşunat este una şi redevenţa pentru
islaz este altceva?
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – la acest moment avem acea taxă de
păşunat şi omul vine şi declară numărul de animale şi plăteşte taxa pe cap de animal,
dar va dispărea în momentul când vom concesiona aceste păşuni. De fapt, aici se
urmăreşte acea subvenţie de la Uniunea Europeană, agricultorul dacă îngrijeşte
pajiştea primeşte nişte bani din care 7,72 euro/ha/an îi dă primăriei. Acelaşi caiet de
sarcini şi acelaşi studiu de oportunitate a fost aprobat de dumneavoastră acum câteva
şedinţe, dar am reluat întreg proiectul datorită faptului că a apărut Ordonanţa nr.34 şi
Ordinul ministrului agriculturii nr.407/2013 şi s-a schimbat procedura, nu mai este
de 5 ani este de 10 ani. Contractul-cadrul este aprobat prin Ordinul ministrului
agriculturii şi se aplică la nivel naţional.
Dl. consilier Buzdugan Vasile – nu am văzut în contract ce măsuri ia
primăria în cazul în care cel care primeşte concesiunea respectivă pe un număr de
ani nu ia măsurile necesare împotriva eroziunii solului.
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – v-am spus, contractul-cadrul este
aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi este la nivel naţional, n-am stat noi
acum să-l facem, dar cred că se pot adăuga şi alte clauze. Nu ştiu cât de mult ne ajută
pe noi sau nu ştiu cât de mult îi ajută pe agricultori, că săracii stau de vreo 2 ani pe la
uşile noastre ca să poată lua în concesiune.
Dl. Viceprimar Gnatiuc Nicolae – pajiştile acelea acum stau nefolosite şi nu
încasăm niciun ban pe ele.
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Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – dacă nu sunt discuţii, supun la
vot proiectul de hotărâre în forma prezentată,
Prezenţi la vot: 15 consilieri.
Pentru: 13 voturi.
Abţineri: 2.
Se aprobă cu majoritate.
Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Oneşti la
Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2013, în
vederea achiziţionării unor autoturisme prin acest program, de către Municipiul
Oneşti.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive.
Dl. cons. Mihăilă Gheorghe – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
Discuţii:
Dl. consilier Şova Mihai – constat că şi acest proiect este 3 în 1, de fapt aici
ni se propun trei proiecte de hotărâre: unul este de a participa la programul de
înnoire a parcului auto, unul este de casare, iar al treilea proiect este de achiziţionare
a unor maşini de către primărie. Părerea grupului liberal este că nu credem că
Primăria Oneşti are ca prioritate achiziţionarea de maşini, drept pentru care noi vom
vota împotrivă.
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – tocmai am citit în expunerea de
motive şi aţi văzut că am şi specificat că ordinul ministrului mediului nr.1239
prevede acest lucru: o hotărâre de consiliu care să conţină ce am prezentat noi în
acest proiect.
Dl. cons. Mihăilă Gheorghe – sunt maşini depăşite din punct de vedere
tehnic care sunt deja casate şi care nu mai pot circula pe drumurile publice şi nici nu
mai pot fi reparate pentru că ar costa mai mult reparaţia decât achiziţia.
Dl. Viceprimar Gnatiuc Nicolae – mi-aş dori să nu am iar o dispută verbală
cu domnul consilier Şova, cu toate că aş fi tentat să o fac. Când faceam deszăpeziri,
dumneavoastră eraţi viceprimar şi eu eram inginer şef la SC DPP Oneşti, ne
promiteaţi şi aveaţi o părere de rău cu privire la faptul că ce mult ne chinuim să
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facem deszăpeziri cu nişte utilaje vechi, în ce condiţii lucrează oamenii, ne chinuiam
să pornim două Aro o jumătate de oră ca să meargă 3 ore. Mă dezamăgiţi încă o
dată, pe atunci împărtăşeaţi alte gânduri. Ideea este că acele maşini nu mai pot fi
folosite, două dintre ele sunt în curtea interioară a primăriei de vreo două luni, iar
cele două Aro care mai circulă, practic circulă ilegal. Punem în pericol atât viaţa
conducătorilor auto cât şi a celorlalţi participanţi la trafic şi eu nu îmi asum această
răspundere, pentru acest motiv voi vota pentru acest proiect de hotărâre. Se
achiziţionează nişte Dacii utilitare care vor fi folosite de către SC DPP şi una de
către primărie, nu este un efort financiar foarte mare pentru achiziţionarea lor şi este
păcat să nu profităm de Programul Rabla ca să le putem cumpăra mai ieftine. Încă o
dată, mi-aş dori să treacă acest proiect şi regret atitudinea domnului Şova.
Dl. consilier Şova Mihai – pentru domnul viceprimar, vă rog să-mi spuneţi
unde scrie în acest proiect ce maşină vreţi să cumpăraţi. Aţi spus verbal acum că
doriţi o Dacie, vă cred pe cuvânt.
Dl. Viceprimar Gnatiuc Nicolae – eu nu doresc nimic, nu doreşte Gnatiuc
Nicolae, ci doreşte instituţia primăriei.
Dl. consilier Ene Gheorghe – eu cunosc mai îndeaproape situaţia acelei Dacii
cu girofar în care nu te mai poţi urca, pentru că ai senzaţia că se duce podeaua cu
totul. Aici este vorba de o politică de înscriere în acest program de înnoire a parcului
auto, nu cu maşini de lux, ci cu maşini care sunt strict necesare SC DPP Oneşti sau
celorlalte servicii din cadrul primăriei. În primul rând, acele maşini nu mai pot fi
folosite, constituie un pericol pentru mediu, apoi reparaţiile ar costa mai mult decât
maşinile pe care vrem să le cumpărăm. Eu zic că este un proiect normal, nici nu ştiu
de a suscitat atâtea discuţii şi este un proiect care trebuie aprobat.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – dacă nu mai sunt discuţii, supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Prezenţi la vot: 15 consilieri.
Pentru: 13 voturi.
Împotrivă: 1 vot.
Abţineri: 1.
Se aprobă cu majoritate.
Se trece la punctul şase de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea relocării exemplarelor de animale din
colecţia Grădinii Zoologice a municipiului Oneşti.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
Dl. Secretar cons. jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive.
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D-na ing. Pavel Diana – prezintă raportul de specialitate.
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate.
Discuţii:
Dl. consilier Buzdugan Vasile – ce animale mai rămân acolo?
D-na ing. Pavel Diana – nu mai rămâne nimic acolo, toate animalele vor fi
date.
Dl. consilier Buzdugan Vasile – dacă nu mai rămân animale la grădina
zoologică, atunci de ce se prevede că cheltuielile se vor reduce la minim? Păi dacă
nu mai avem zoo, ce cheltuieli să mai avem?
D-na ing. Pavel Diana – întreţinerea şi conservarea adăposturilor de acolo,
iar cheltuielile salariale nu intră în categoria lucrărilor de întreţinere.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – dacă nu mai sunt discuţii, supun
la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:
Prezenţi la vot: 15 consilieri.
Pentru: 15 voturi.
Se aprobă în unanimitate.
Diverse:
Dl. consilier Florian Constantin – voi fi foarte scurt. Am adus cupa aici în
sala de consiliu pentru că şi dumneavoastră aţi contribuit la acest succes pe care
eccipa FCM Dinamo Oneşti l-a obţinut la acest turneu final. Vineri seara, de la ora
18,00, în complexul Buftea al Federaţiei Române de Fotbal în prezenţa a 3.000 de
spectatori, FCM Dinamo Oneşti a avut primul meci cu Universitatea Cluj pe care l-a
pierdut cu scorul de 4 – 3, după o evoluţie foarte bună. În meciul celălalt, Viitorul
Constanţa a câştigat cu 1 – 0 în faţa echipei Dinamo Bucureşti. Deci, campioana ade
anul acesta este Viitorul Constanţa, locul II – Dinamo Bucureşti, locul III –
Universitatea Cluj şi locul IV – FCM Dinamo Oneşti. Eu zic că prezenţa noastră în
careul de aşi la nivelul juniorilor republicani este un rezultat de excepţie. Eu vă
mulţumesc încă o dată pentru că aţi susţinut acele proiecte care au sprijinit financiar
echipa şi am putut astfel să continuăm această activitate.
Dl. consilier Cristea Alexandru – vreau să-i felicit pe cei care se ocupă de
proiectul Dinamo Oneşti. Este o bucurie să vedem că numele Oneştiului se face
remarcat la nivel naţional cu performanţe sportive. Mi se pare important să meţionez
şi eu un rezultat deosebit al Asociaţiei de Tineret Onestin, proiectul lor a fost
14

considerat de către comisia europeană ca fiind cel mai bun proiect de tineret în
perioada 2007 – 2013 în România. Proiectul a fost realizat împreună cu Şcoala de
pregătire a agenţilor din penitenciar Tg. Ocna şi cu Centrul de reeducare din Tg.
Ocna, iar cele două oraşe apar în broşurile editate de comisia europeană care vor fi
distribuite în întreaga Europă în mediul de tineret şi nu numai. M-aş bucura ca la
următoarele şedinţe, dacă se vor propune proiecte de sprijinire a Onestinului, să
ţineţi cont şi de această performanţă.
Dl. consilier Buzdugan Vasile – împreună cu colegul meu din PP-DD vă
solicităm susţinerea pentru un proiect care să sprijine pensionarii cu boli cronice cu
pensie minimă pe economie, copiii cu boli cronice din familii cu venituri minime pe
economie sau fără venituri şi care au nevoie de computerul tomograf de la spital şi
care costă foarte mulţi bani. Sperăm ca domnul director Găbureanu să poată găsi o
sumă de bani care să se aloce la CT-ul din spitalul Oneşti numai pentru acele
categorii de persoane pe care le-am enumerat.
Dl. preşedinte de şedinţă Zarzu Ciprian – nemaifiind discuţii, declar închise
lucrările şedinţei de astăzi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Zarzu Ciprian

SECRETARUL
MUNICIPIULUI ONEŞTI,
Cons.jur. Daniel Spânu

red. JRS
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