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

PROCES – VERBAL 
 
 
 

Încheiat astăzi, 20 mai 2013 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Oneşti, la care la începutul şedinţei sunt prezenţi 16 consilieri, absentând 
domnii consilieri Lemnaru Emil, Brânzaniuc Adrian şi Martin Ştefan.   
  
 Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că prin 
participarea unui număr de  16 consilieri şedinţa este legal constituită.   
  
 Dl. Tofan Ion  – cel mai în vârstă dintre consilieri propune ca lucrările şedinţei 
de astăzi să fie conduse de d-lui.  
 
 Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută. 
 
  D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dă cuvântul domnului secretar cons.jur. 
Spânu Daniel pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 18 
aprilie 2013 şi al şedinţei extraordinare din 30 aprilie 2013.   
     
 D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion – nefiind observaţii supun la vot 
procesele-verbale : 

 
Pentru: 15  voturi 
Abţineri : 1 vot 

 Se aprobă. 
 
   D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion  – înainte de a da citire ordinei de zi 
vreau să vă spun că aceasta s-a completat cu încă un punct. Am să dau citire ordinei de 
zi a şedinţei cu completarea şi supun spre aprobare: 
  



 2 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a creditului în 
sumă de 14.967.129,51 lei. 
                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării unor manifestări artistice în 

zilele 1-2 iunie 2013 şi a Concursului Naţional de Handbal „Cupa Oneşti”- ediţia a 
XVII-a. 
                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2013 la 

patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. 
                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar                                                       
 
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  contractului de delegare a  gestiunii  

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în  municipiul 
Oneşti. 

                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar                                                       
 
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii consiliului local 

nr.109/07 noiembrie 2012 privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul 
Oneşti şi Clubul Sportiv OK Sport Oneşti. 

                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru detinerea, 

cresterea animalelor domenstice şi a păsărilor de curte pe raza municipiului Onesti. 
                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii şi închiriereii a unor 

suprefeţe de teren. 
                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

„Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti”.  
                                                        Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

  
9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 

local nr. 69 din 08.08.2012 privind aprobarea Programului de acordare a ajutoarelor 
de urgenţă. 

                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică 
deschisă a suprafeţei de 248,47 ha păşune. 

                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului domeniului 
public al Municipiului Oneşti. 

                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie 
către CNTEE “Transelectrica” SA pentru toată durata de viaţă a instalaţiei electrice, a 
doua terenuri în suprafaţă de 448 mp pentru reamplasarea a doi stâlpi aparţinând LEA 
220 kV Gutinaş-Dumbrava ca urmare a execuţiei lucrării “Supraînălţare LEA 220 kV 
Gutinaş-Dumbrava în zona depozitului de deşeuri neconform din Municipiul Oneşti” 
                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii 
Consiliului Local nr. 130 din 13 decembrie 2012, Republicată. 

     Iniţiator: Alexandru Cristea – consilier local 
 

 Dl. Preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dacă nu aveţi observaţii la proiectul ordinei de 
zi propusă de către iniţiator supun la vot: 

 Pentru:  16 voturi 
         Se aprobă. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dacă sunteţi de acord să începem cu 

„Diverse” ţinând cont că SC Termon CT SA Oneşti are nevoie de un avocat în probleme de 
insolvenţă. Am să rog pe dl. administrator Cetean să ne expună pe scurt cererea d-lui. 

 
Dl. administrator ing. Cetean Bălănică Mircea Nicolae – este vorba de 

reprezentarea SC Termon CT SA în procesul de insolvenţă. Din experienţa care am avut-o cu 
Termon SRL am ajuns la concluzia că este nevoie de un avocat în problemele de insolvenţă 
care apar. Pentru că SRL-ul a fost reprezentat de dl. avocat Liviu Costache noi propunem ca 
în continuare el să ne reprezinte. Este o cerinţă legală, noi am crezut că se poate şi fără AGA 
dar nu se poate. 

 
Dl. Preşedinte de şedinţă Tofan Ion -  ar trebui să-l mandatăm pe dl. administrator 

să negocieze cu dl. avocat Liviu Costache. 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – cred că acest contract ar putea fi discutat în 

comisia juridică. 
 
Dl. consilier Buzdugan Vasile – dar Termonul nu are un jurist ? 
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Dl. administrator ing. Cetean Bălănică Mircea Nicolae – dar nu poate să reprezinte 
Termonul pentru că juristul este în planul de restructurare. 

 
Dl. consilier Buzdugan Vasile – cine va plăti avocatul ? 
 
Dl. administrator ing. Cetean Bălănică Mircea Nicolae – SC Termon CT SA. 
 
Dl. Preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dacă sunteţi de acord cu propunerea de 

reprezentare, cu menţiunea că se împuterniceşte dl. administrator unic să încheie contractul 
de asistenţă juridică. 

Pentru : 16 voturi. 
 
Dl. consilier Ene Gheorghe – faceţi contractul şi veniţi la mine la comisia juridică.  
 
Dl. secretar cons.jur Daniel Spânu – la sfârşitul şedinţei o să aveţi documentul prin 

care Consiliul local este de acord şi vă mandatează pe dvs. 
 
În sală intră domnii consilieri Brânzaniuc Adrian şi Martin Ştefan, prezenţa fiind de 

18 consilieri.  
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a creditului în 

sumă de 14.967.129,51 lei. 
                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. director ec. Găbureanu Neculai – prezintă raportul de specialitate. 
 
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul comisiei de specialitate. 
 
Discuţii: 

 Dl. consilier Şova Mihai – ştiu că acest împrumut a fost efectuat cu destinaţie 
pentru infrastructură. În condiţiile în care la ora actuală infrastructura nu se repară şi 
mă refer la strada Mărăşeşti nu se repară,  ce se întâmplă cu această stradă şi ce se 
întâmplă cu infrastructura ? Ştiu că pentru cofinanţare Guvernul acordă bani la o 
dobândă mai mică decât împrumutul pe care-l avem noi. 
 
 Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – banii care se acordă pentru arierate cu 
o dobândă mai mică, nu dă credit finanţele să faci infrastructură. Dar noi nu avem 
arierate spre surprinderea dvs. dacă nu ştiaţi. Când am preluat mandatul aveam vreo 
39 mld. datorie la furnizori, acum suntem pe zero, nu avem niciun leu arierate. 
Referitor la credit, acesta a fost pentru infrastructură. A fost luat pentru Campania 
electorală, trebuiau făcute nişte asfaltări, dar pentru că nu a mai existat un alt mandat 
pentru fostul primar banii nu s-au cheltuit în timp util, eu nu am fost de acord să ne 
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batem joc de banii oneştenilor, am trecut parte din bani în fonduri europene, pentru că 
dacă nu ştiaţi fondurile europene 98 % sunt de la UE şi doar 2 % punem noi. Nu am 
mai fost de acord să asfaltăm acele tronsoane  de drum – ieşirea spre Adjud spre 
Rădeana, intrarea de la Tg. Ocna până la ieşirea spre Bacău alt tronson de 3,9 km; 
acele tronsoane le-am trecut la Guvern iar săptămâna viitoare voi fi la discuţii cu 
primul ministru pe această temă şi avem promisiuni de 99% că în această vară se vor 
asfalta acele tronsoane pe banii Guvernului. 
 

Dl. consilier Zarzu Ciprian – dl. director, aş vrea să ştiu ce cuprinde anexa 1 
la acest proiect pentru că nu am reuşit s-o deschid. Care este garanţia la lucrările de 
anul trecut de la asfaltare ? 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – dvs. aţi votat şi aţi fost părtaş la 

licitaţia respectivă în fostul mandat. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian  - am pus o întrebare pertinentă, la acea licitaţie nu 

am participat, noi am aprobat doar creditul şi am pus această întrebare pentru că au 
apărut deja fisuri în asfalt. 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – normal că cel care a asfaltat îşi asumă 

garanţia şi din câte ştiu este de 5 ani de zile. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian   - cerusem de 2, 3 şedinţe o situaţie a utilizării 

acestor bani - 38 mld.lei. Cerusem la ce anume s-a renunţat din proiectul iniţial şi care 
sunt sumele alocate pentru Bdl. Republicii şi pentru Bdl. Mărăşeşti, dar nici până azi 
nu am primit această informare. 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină  - puteaţi afla cu mult timp înainte 

pentru că în momentul când s-a câştigat licitaţia era defalcat pe fiecare tronson. Anul 
trecut pentru tronsonul început de dl. Lemnaru de pe Mărăşeşti plus celelate 2 benzi 
cu borduri de pe Bdl. Republicii s-au cheltuit 39 mld.lei. 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian   - eu cerusem o defalcare pe cele 2 tronsoane. 
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – mergeţi la buget-contabilitate, luaţi 

legătura cu dl. director Găbureanu 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian   -  la ce anume s-a renunţat din proiectul iniţial ? 
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – proiectul iniţial era de 86 mld. lei fără 

TVA. S-a făcut ce s-a făcut iar în momentul când s-a terminat anul s-a terminat şi 
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contractul. Pentru Mărăşeşti trebuie să facem o altă licitaţie. Este o estimare de 
aproximativ 15 mld.lei. 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian - şi din cei 50 mld. lei care sunt alocaţi la 

infrastructură la ce anume sunt folosiţi ? 
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – în funcţie de ce rămâne de la licitaţia 

asta, diferenţa aş vrea să-i trecem tot în cofinanţarea proiectelor europene. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dacă nu mai sunt discuţii supun spre 

aprobare proiectul de hotărâre: 
Pentru : 18 voturi 
 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării unor manifestări artistice în 

zilele 1-2 iunie 2013 şi a Concursului Naţional de Handbal „Cupa Oneşti”- ediţia a 
XVII-a. 
                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. director ec. Găbureanu Neculai – prezintă raportul de specialitate. 
 
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul comisiei de specialitate. 
 
Discuţii: 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – ar fi interesant ca pe viitor la acest sprijin 

acordat sportului oneştean să fie invitaţi şi acei care se ocupă de aceste evenimente 
pentru a ne prezenta mai detaliat problemele cu care se confruntă ei şi ar fi fost bine 
dacă erau şi aceşti antrenori de handbal în sală. Vreau să întreb de ce este necesară 
suplimentarea sumei cu încă 500 mil.lei pentru zilele de 1 şi 2 iunie şi dacă este în 
discuţie - parteneriatul public privat, poate la anul pe vremea asta se pot stabili aceste 
elemente ca să scăpăm de anumite cheltuieli. 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – am încercat să iau legătura cu 

producătorii de bere, nu am găsit niciunul pentru primăvară dar pentru vară s-au arătat 
mai mulţi interesaţi pentru discuţii. Iar acea sumă de încă 50 de mii lei alocată sunt 
banii încasaţi de la terase. Până acum era un parteneriat cu o societate care încasa 
chiriile din parc şi plătea artiştii. Din discuţiile cu dl. Găbureanu mai corect este să 
vină venit la primărie şi să fie cheltuiţi din ei. 
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Dl. consilier Florian Constantin – are dreptate dl. consilier că ar trebui invitaţi 
şi cei care solicită aceste susţineri financiare. Eu vreau să vă spun că ştiu toate detaliile 
legate de desfăşurarea acestei competiţii care se cheamă - Cupa Oneşti, este a XVII-a 
ediţie, ştiu rezultatele obţinute, ştiu aprecierile de care se bucură această competiţie, 
am fost şi eu invitat de câteva ori acolo şi cunosc foarte bine pe cel care coordonează 
această activitate, este vorba de profesorul Zburlan care prezintă încredere şi merită 
susţinut pentru tot efortul făcut de-a lungul anilor. 

 
Dl. consilier Şova Mihai – o singură întrebare : dacă pentru copiii care sunt 

interesaţi de şah intenţionaţi să faceţi o competiţie de şah. A fost demarată o acţiune 
anul trecut sub egida şcolară iar participanţi au fost destul de mulţi. 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină - veniţi cu o propunere. Eu susţin 

personal competiţiile la nivel de şcoli. 
 
Dl. consilier Şova Mihai -  puteţi lua legătura cu d-na Polihroniade vine şi 

organizează în continuare. 
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină -  este în regulă, voi lua în calcul. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dacă nu mai sunt discuţii supun spre 

aprobare proiectul de hotărâre: 
Pentru : 18 voturi 

 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2013 la 

patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. 
                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar    
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. ing. Medianu Laurenţiu – prezintă raportul de specialitate. 
 
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul comisiei de specialitate. 
Discuţii: 
Dl. preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dacă nu sunt discuţii supun spre 

aprobare proiectul de hotărâre: 
Pentru : 18 voturi 
                                        
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: 
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4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  contractului de delegare a  gestiunii  
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în  municipiul 
Oneşti. 

                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar       
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. ing. Medianu Laurenţiu – prezintă raportul de specialitate. 
 
Dl. consilier Ene Gheorghe – prezintă avizul comisiei de specialitate. 
 
Discuţii: 
Dl. consilier Martin Ştefan – înţeleg că acest proiect de hotărâre legiferează un 

contract între 2 părţi, Municipiul Oneşti şi Transport local. Delegarea de gestiune să 
fie făcută de mai multe firme sau de un singur operator de transport ?       

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu - este încheiat cu fiecare operator pe 

fiecare traseu, licitaţia s-a încheiat, este un contract cadru la nivel de municipiu Oneşti 
pentru toate cele 4 trasee care există la momentul acesta. 

 
Dl. consilier  Martin Ştefan - având în vedere că dvs. sunteţi jurist şi pentru ca 

această anexă să fie în vigoarte, la art.24 documentul de referinţă apare OUG 109 din 
2005  care este abrogată şi înlocuită de OG 26 din 2011. dacă credeţi că vă ajută vă 
rog să faceţi modificarea. 

 
  Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – da, o să facem modificarea. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – spunea dl. secretar că această licitaţie a avut loc. 

Noi acum mai votăm această anexă ? 
 
  Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – acum votaţi modelul de contract care 

se va încheia  cu câştigătorul licitaţiei. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – noi avem câteva amendamente, sau propuneri la 

această anexă: durata contractului să fie de 3 ani. 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – este stabilită prin lege 6 ani. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – îmi cer scuze atunci. Penalităţile sunt şi ele 

stabilite ... 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – sunt stabilite de Codul Fiscal. 
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Dl. consilier Zarzu Ciprian -  la art.6 – conform celor din articol înseamnă că 
oricând poate apărea o înţelegere între Primărie şi cel care operează unul din cele 2 
trasee şi operatorul să nu mai achite nimic sau să achite mai puţin. Noi am dori să se 
elimine "sau nu intervine o nouă înţelegere între părţi." Mai văd că sunt câteva greşeli 
de tehnoredactare la cap.5 - art.10 şi 11 au aceeaşi denumire. La art.10 alin.f –" în 
cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegant acesta se poate adresa 
instanţei competente." Eu cred că este un drept al primăriei, al delegatarului nu al 
delegantului. La art.11 titlul este greşit şi vă rog să corectaţi, la fel şi la art.12 şi 13 
deci în cadrul articolelor se scrie în loc de delegatar delegant şi ar mai fi o problemă la 
art.13 lit.i dacă s-ar putea scoate acest art. - "să nu tulbure pe delegat în exerciţiul 
drepturilor rezultate din prezentul contract." Ce înseamnă „a tulbura”, dacă se uită mai 
urât la el sau are o exprimare mai neadecvată ? 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu - mi se pare normal că poate să intervină 

autoritatea publică. Este exact aceeaşi noţiune ca tulburarea de posesie, să nu poată să-
şi facă traseul. Să intervină autoritatea locală cu un eveniment pe durată mult mai 
mare astfel încât el să nu-şi poată face traseul. Tocmai de aceea a intervenit şi acel 
articol pe care dvs. l-aţi spus când părţile nu se înţeleg – adică ce înseamnă: de 
exemplu facem asfalatrea pe Bdl. Oituz şi durează 2, 3 luni. Operatorul nu mai poate 
să-şi facă traseul şi atunci există o înţelegere cu partea adversă ca să devieze traseul pe 
alte străzi adiţionale. Iar tulburarea de posesie tocmai asta este, el are dreptul să 
exploateze traseul pe o perioadă de 6 ani şi noi nu putem să-l tulburăm, să-i luăm 
traseul pentru o lună şi să-l folosim la altceva. 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian - art.22, lit.d şi c sunt identice, trebuie corectat; şi 

tot în art.22 mai sunt erori de tehnoredactare în care în loc de delegatar se scrie 
delegant. Cam atât. 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu –  vom completa contractul cu cerinţele 

obligatorii potrivit legii şi spuneţi-ne care sunt amendamentele dvs. ? 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – la art.6 să se elimine – „să nu intervenină o nouă 

înţelegere între părţi.” 
 
Dl. consilier Martin Ştefan -  dl. consilier aveţi dreptate, dar să ştiţi că mai 

este o problemă, după virgulă apare: delegatarul poate iniţia. De ce poate, trebuie să 
iniţieze. Mai bine să lăsăm asta cu înţelegerea între părţi şi să înlocuim cuvântul 
"poate" cu "trebuie". 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – eu îmi menţin şi prima variantă. 
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Dl.primar Victor Laurenţiu Neghină – este în regulă îmi asum ambele 
amendamente. 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu - sintagma "sau nu intervine o nouă 

înţelegere între părţi" va fi eliminată şi aici va apare "delegatarul nu poate iniţia" ci 
"delegatarul va iniţia". 

 
Dl. consilier Şova Mihai – cine a câştigat la liciaţie ? 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – pentru traseul 3 societatea Chimoto 

Trans Vrancea iar penru traseul 4 Genora Com cel care este actualul operator. 
 
Dl. consilier Şova Mihai - Transmoldova ? 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – Transmoldova ocupă traseele 1 şi 2  cu 

termen de finalizare a contractului în 2015. 
 
Dl. consilier Şova Mihai – au participat şi ei ? 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – nu. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dacă nu mai sunt discuţii supun spre 

aprobare proiectul de hotărâre: 
Pentru : 18 voturi 
 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: 
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii consiliului local 

nr.109/07 noiembrie 2012 privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul 
Oneşti şi Clubul Sportiv OK Sport Oneşti. 

                                                         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 
 
Dl. consilier Ene Gheorghe – prezintă avizul comisie de specialitate 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dacă nu sunt discuţii supun spre 

aprobare proiectul de hotărâre: 
Pentru : 18 voturi 
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 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru detinerea, 

cresterea animalelor domenstice şi a păsărilor de curte pe raza municipiului Onesti. 
                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
 
D-na ing. Pavel Diana – prezintă raportul de specialitate. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – prezintă avizul comisiei de specialitate. 
 
Discuţii: 
Dl. consilier Ene Gheorghe – mie proiectul de hotărâre mi se pare oportun 

pentru că cei care vor să crească păsări sau animale trebuie să îndeplinească anumite 
condiţii, dar se impune în viitor şi un proiect de hotărâre privind aprobarea unui 
regulament în ceea ce priveşte animalele de companie pentru că trebuie să instituim 
nişte obligaţii şi una ar fi aceea că atunci când scoţi animalul la plimbare să iei şi 
lopăţică şi o pungă ca să nu murdăreşti spaţiul verde. 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian - am o singură întrebare şi anume cine se ocupă de 

urmărirea respectării acestui regulament ? 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – compartimentul de mediu prin d-na 

inspector Pavel Diana. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian - care este firma specializată unde se predau 

cadavrele de animale găsite ? 
 
D-na ing.Pavel Diana - Serviciul ecarisaj care are contract cu Protan 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian - iar la art.11 "constatrea contravenţiilor se face de 

către primar şi împuterniciţii acestuia". Nu ştiu dacă dl. primar se ocupă cu aşa ceva. 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – este titulatura legală. Primarul o face 

prin împuterniciţi. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan - pe mine personal mă nemulţumesc amenzile 

pentru că sunt prea mici. 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu –  este maximul pe care poate să-l dea 

Consiliul local 2500 lei. Doar dacă se ridică valoarea minimă. 
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Dl. consilier Martin Ştefan - ar trebui să facem cumva chiar să-l usture la 

buzunar. 
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină - problema este la cei care au stâne 

între case. S-a pornit de la cineva care avea o stână şi nu aveam cadru legal să-l 
constrângem cumva să-şi mute stâna din curte în urma unor reclamaţii de la vecini. 

 
Dl. consilier Martin Ştefan - s-ar putea să vă treziţi cu bucuria că vine omul şi 

îşi plăteşte amenda şi stă în continuare acolo. 
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină - până acum nu am avut nicio variantă 

de a-l constrânge, dacă vom ajunge la concluzia că nu-i bine ne vom consulta şi vom 
veni cu altceva. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dacă nu mai sunt discuţii supun spre 

aprobare proiectul de hotărâre: 
Pentru : 18 voturi 
 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii şi închiriereii a unor 

suprefeţe de teren. 
                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. ing. Stanciu Gheorghe – prezintă raportul de specialitate. 
 
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul comisiei de specialitate. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – prezintă avizul comisie de specialitate 
 
Discuţii: 
Dl. consilier Martin Ştefan – la proiectul de hotărâre la art.2, este vorba de 

terasa din faţa magazinului, scrie preţul şi asta înseamnă că-i luăm bani numai cât este 
sezon sau îi luăm bani în fiecare lună din an ? 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Tofan Ion – cât funcţionează. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dacă nu mai sunt discuţii supun spre 

aprobare proiectul de hotărâre: 
Pentru : 18 voturi 
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Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

„Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti”.  
                                                        Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
 
D-na director Ţăranu Rodica – prezintă raportul de specialitate. 
 
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul comisiei de specialitate. 
 
A părăsit sala de şedinţe dl. consilier Şova Mihai. 
 
 Dl. preşedinte de şedinţă Tofan Ion – nefiind discuţii supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre în forma prezentată de către iniţiator: 
Pentru: 17 voturi 
 
În sală intră dl. consilier Şova Mihai. 
 
 Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: 
9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 

local nr. 69 din 08.08.2012 privind aprobarea Programului de acordare a ajutoarelor 
de urgenţă. 

                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
 
D-na director Ţăranu Rodica – prezintă raportul de specialitate. 
 
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul comisiei de specialitate. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Tofan Ion – nefiind discuţii supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre în forma prezentată de către iniţiator: 
Pentru: 18 voturi 
 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: 
10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică 

deschisă a suprafeţei de 248,47 ha păşune. 
                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. director cons.jur. Chiriac Robert-Ionuţ – prezintă raportul de specialitate. 
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Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul comisiei de specialitate. 
 
Discuţii: 
Dl. consilier Zarzu Ciprian - am un singur amendament legat de sistemul de 

licitaţie, propun licitaţie deschisă nu prin plic ca să eliminăm orice suspiciune mai ales 
că sunt mulţi care urmăresc aceste suprafeţe pentru partea de subvenţii. 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină - nimeni nu poate să concesioneze dacă 

nu are un număr de capete. 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – la art.1 spune că licitaţia este publică 

deschisă. 
 
Dl. consilier Martin Ştefan - acest proiect nu trebuia să ajungă şi la noi la 

comisie ? 
 
 Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – a fost doar la comisia 1 fiind vorba de 

concesionarea unui bun din domeniul public şi privat. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian - dl.secretar în anexa 2 şi 3 scrie că pot participa la 

licitaţie persoane fizice şi juridice interesate de concesionare. Ofertele de preţ se vor 
face în plicuri sigilate. 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – ofertele de preţ se vor face potrivit 

licitaţiilor publice deschise. 
 
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: 
11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului domeniului 

public al Municipiului Oneşti. 
                                                         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. consilier Zarzu Ciprian - Registrul spaţiilor verzi se are în vedere a fi 

finalizat pentru că ar ajuta mult administraţia. 
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Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – da, ne-ar ajuta mult şi pentru PUG care 
urmează a fi efectuat, în funcţie de disponibilitatea banilor pentru că să face prin 
licitaţie publică de către o firmă autorizată şi agreată de Ministerul Mediului. Anul 
acesta urmează măcar să demarăm licitaţia. 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină - vrem nu vrem trebuie să-l facem. 

Problema este că acesta costă peste 5 mld.lei. din discuţiile cu alte primării. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian - vă dau o soluţie: inventariaţi toate spaţiile care 

sunt concesionate şi o să aveţi o surpiză. 
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină - noi facem altceva. Inventariem toate 

spaţiile care nu şi-au neplătit datoriile. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dacă nu mai sunt discuţii supun spre 

aprobare proiectul de hotărâre: 
Pentru : 18 voturi 
 
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: 
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie 

către CNTEE “Transelectrica” SA pentru toată durata de viaţă a instalaţiei electrice, a 
doua terenuri în suprafaţă de 448 mp pentru reamplasarea a doi stâlpi aparţinând LEA 
220 kV Gutinaş-Dumbrava ca urmare a execuţiei lucrării “Supraînălţare LEA 220 kV 
Gutinaş-Dumbrava în zona depozitului de deşeuri neconform din Municipiul Oneşti” 
                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. ing. Medianu Laurenţiu – prezintă raportul de specialitate. 
 
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul comisiei de specialitate. 
 
Dl. consilier Ene Gheorghe - prezintă avizul comisiei de specialitate. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Tofan Ion – nefiind discuţii supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre în forma prezentată de către iniţiator: 
Pentru: 18 voturi 

 
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii 

Consiliului Local nr. 130 din 13 decembrie 2012, Republicată. 
     Iniţiator: Alexandru Cristea – consilier local 
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Dl. consilier local Cristea Alexandru  – prezintă expunerea de motive. 
 
Dl. director Găbureanu Neculai – prezintă raportul de specialitate. 
 
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul comisiei de specialitate. 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Tofan Ion – dacă nu mai sunt discuţii supun spre 

aprobare proiectul de hotărâre: 
Pentru : 18 voturi 
 
Diverse:  
Dl. consilier Zarzu Ciprian – dl. primar, vă mai rugasem legat de trecerea de pietoni 

de la Şcoala nr.10.  
 
Dl. viceprimar Nicolae Gnatiuc - este o problemă legată de maşina de marcat care s-

a stricat. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian  - iar pe lângă aceasta, gard cu şcoala nr.10 este un 

aprozar. Acest magazin a limitat foarte mult trotuarul. Pe acolo circulă copii de 6, 7 ani şi 
există riscul producerii de accidente mai ales când vin maşini dinspre hotel. O bară de 
protecţie cred că ar fi foarte bună acolo pentru evitarea unor accidente. A doua problemă ar fi 
proiectul de facilităţi fiscale şi dl. Martin are unul asemănător, dacă aţi putea să-l introduceţi 
pe ordinea de zi cât mai curând şi comisia, consiliul concurenţei va analiza care dintre ele 
este bun sau poate ambele sunt valabile şi să dea accept favorabil. A treia problemă ar fi 
Regulamentul parcărilor. Noi am solicitat anumite amendamente ca aplicarea lui să nu 
provoace neplăceri atât celor care solicită parcări cât şi administraţiei pentru a rezolva aceste 
probleme. Cu siguranţă vor fi probleme pentru că parcarea este blocată 24 din 24 de ore iar 
libera circulaţie va fi limitată şi atunci vor apărea probleme. Eu vă sfătuiesc să aplicaţi acel 
regulament în 2, 3 zone să vedeţi care sunt problemele pentru că a rezolva 30, 40 de sesizări 
în fiecare zi nu cred că se poate. 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – sesizări în ce sens ? 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian  - oamenii vor suna că au parcarea ocupată.Dacă sună 

30, 40 de oameni nu cred că administraţia sau poliţia vor avea viteza de reacţie necesară 
rezolvării tuturor cazurilor. 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină - şi care ar fi soluţia ?  
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian  - soluţia ar fi să fie liber până la orele  16, 17. Reduceţi 

timpii cu probleme. 
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină - imaginaţi-vă că plecaţi la piaţă şi deşi aţi 

plătit locul de parcare găsiţi locul ocupat. Am mutat problema pe umerii asociaţiilor de 
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proprieatri. Se închiriază doar un loc de parcare. După ce se înţeleg cu vecinii  vin să le 
încheiem contractul 

 
Dl. consilier Zarzu Ciprian   - o altă problemă legată de pista de atletism. Dacă 

poate fi reamenajată.  
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină -  este în atenţia mea şi voi căuta s-o 

reabilitez. 
 
Dl. consilier Cristea Alexandru – toamna trecută discutasem despre roata din parc şi 

îmi luasem angajamentul să revin în primăvară cu problema asta. Dacă reuşesc să iau un 
contact cu firma care se ocupă de întreţinerea roţii din parcul Herăstrău, consideraţi util să 
iau legătura cu ei  să facă un diagnostic aici şi să o punem în funcţiune dacă ne permit banii ? 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – da, este în regulă, vedem ce costuri sunt. 
 
Dl. consilier Cristea Alexandru – tot în trecut s-a propus un regulament de către dl. 

viceprimar referitor la diferite amenzi persoane fizice, juridice pentru diferite situaţii şi ştiu 
că urma să fie pus în aplicare de către DPP în sensul delegării unei persoane care să aplice 
aceste amenzi. Vreau să ştiu în ce stadiu se găseşte acest proiect pentru că am primit sesizări 
din oraş şi nu am cui să le transmit pentru sancţiuni. 

 
Dl. viceprimar Nicolae Gnatiuc – dl. primar trebuie să nominalizeze persoanele de 

la DPP care vor putea completa procesele-verbale. 
 
Dl. consilier Cristea Alexandru – cred că este o chestie benefică şi ar trebui să o 

avem în vedere. Aş mai avea o întrebare pentru dl. director de la DPP. Ştiu că există o 
situaţie cu pensionarii care au contract de muncă şi urmează ca acestea să le expire. Ce 
intenţie există, dacă v-aţi formulat o strategie în acest sens, vor fi reangajaţi sau se vor scoate 
posturile ca fiind libere şi se vor face angajări. 

 
Dl. administrator unic ing. Paris Ioan - eu nu ştiu să existe vreo formulare oficială 

în legătură cu aceasta. Politica firmei o face administratorul unic. 
 
Dl. consilier Cristea Alexandru -  bănuiesc că împreună şi cu Consiliul local. 
 
Dl. administrator unic ing. Paris Ioan – o să discut cu dl. primar. 
 
Dl. consilier Cristea Alexandru – Hotărârea 100, cea cu regulamentul de finanţare a 

ONG-urilor, vroiam să întreb cine se ocupă de implementarea ei din executiv. Am primit mai 
multe solicitări din partea ONG-urilor, nu am putut să le dau foarte clar soluţii. 

 
Dl. director Găbureanu Neculai – se primesc solicitări. 
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Dl. consilier Zarzu Ciprian – mai am o rugăminte: în V.Babeş, nr.4 poate găsiţi o 
soluţie cu hidroizolaţia. 

 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – am auzit că i-aţi invitat în şedinţa de 

consiliul. 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – da, ca să-şi spună punctul de vedere. 
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – dar nu ştiu dacă legea ne permite ! 
 
Dl. consilier Zarzu Ciprian – aşa cum s-au găsit bani pentru alte activităţi şi aici este 

un caz social. 
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – eu am înţeles, dar aceeaşi problemă este şi 

în Republicii nr.58 şi în blocurile din Republicii 43. Sunt multe blocuri cu probleme dar 
cadrul legal nu ne permite. 

 
Dl. consilier Ene Gheorghe - azi a intrat în comisia juridică o sesizare. Ea a fost 

adresată către Consiliul local Oneşti şi ditrecţionată către comisia juridică. Sesizarea face 
referire la faptul că Poliţia face nişte abuzuri în sensul că aceştia au lovit nişte cetăţeni ai 
municipiului Oneşti. Ce fac cu această sesizare, rămâne la comisia mea ? 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – să o analizaţi în cadrul comisiei. 
 
Dl. consilier Ene Gheorghe - am înţeles. O să o analizez şi eu, o să văd atribuţiile 

Consiliului local şi voi propune data viitoare Consiliului local măsurile. Am şi eu o 
problemă. Vreau să-l întreb pe dl. director de la DPP pe ce criterii se tunde iarba în oraş 
pentru că în zona Belvedere cum mergi spre Penny sunt nişte blocuri. Jumătatea care dă în 
Belvedere au iarba taiată iar cealalată jumătate care dă în incintă nu au iarba tăiată. Oamenii 
întreabă dacă se tunde doar ce este la vedere sau şi în incinte. 

 
Dl. administrator unic ing. Paris Ioan - se tunde când îi vine timpul. 
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină – avem 36 de coase. Omaneii muncesc toată 

ziua, se tunde în funcţie de sesizări, se ia de la centru spre periferie. Nici un om nu stă. 
Muncesc aceşti oameni pentru 600 lei de dimineaţă până seara şi tot nu dovedim să acoperim 
toate cererile. 

 
Dl. consilier Ene Gheorghe  - dar de ce nu au tuns tot la acele blocuri ? 
 
Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină - apar priorităţi. Săptămâna trecută i-am luat 

pe toţi să tundă parcul. Dar vor rezolva problema în tot oraşul. 
 
Dl. consilier Jitcovici Vicenţiu – în parculeţele mici dacă s-ar putea monta câte o 

sursă de apă pentru copiii care vin să se joace şi se mai murdăresc. 
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Dl. primar Victor Laurenţiu Neghină - este de luat în calcul. 
 
Dl. vicerprimar Nicolae Gnatiuc – dl. Cristea, vreau să vă spun că la ONG-uri nu 

prea le-am simţit prezenta la acţiunile comune în luna curăţeniei. Este o rugăminte să fie 
alături de noi la diverse acţiuni. 

 
Dl. consilier Cristea Alexandru - există şi la primărie o bază de date cu cele 70 de 

organizaţii şi aşa cum face biblioteca cred că se poate transmite prin email doleanţele dvs. 
 
Dl. viceprimar Nicolae Gnatiuc - vă ceream sprijinul ! 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – vreau să vă anunţ că începând de la şedinţa 

viitoare materialele le veţi primi şi pe e-mail şi în căsuţe. Un alt anunţ: potrivit legii până la 
15 iunie trebuie să depuneţi declaraţiile de avere şi de interese. 

 
D-l preşedinte de şedinţă Tofan Ion – nemaifiind discuţii, declar închise 

lucrările şedinţei de astăzi. 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETARUL  

              Tofan Ion                        MUNICIPIULUI ONEŞTI, 
                                        Cons.jur. Daniel Spânu 
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