ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 23 ianuarie 2013, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al municipiului Oneşti, la care au participat un număr de 16 consilieri, lipsă fiind
domnii consilieri Ene Gheorghe, Jitcovici Vicenţiu şi Cristea Alexandru.
Dl. Secretar cons.jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că prin
participarea unui număr de 16 consilieri şedinţa este legal constituită.
Dl. consilier Tofan Ioan, cel mai în vârstă dintre consilieri, propune ca lucrările
şedinţei de astăzi să fie conduse de doamna consilier Alexe Corina.
D-na preşedinte de şedinţă Alexe Corina – dau citire proiectului ordinii de zi a
şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul
2012 în anul 2013.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local
nr.4 din 16 ianuarie 2013.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
D-na preşedinte de şedinţă Alexe Corina – dacă nu sunt observaţii de făcut,
supun la vot proiectul ordinii de zi în forma prezentată:
Pentru: 16 voturi.
Se aprobă în unanimitate.
D-na preşedinte de şedinţă Alexe Corina – înainte de a intra în ordinea de zi,
dau cuvântul domnului director Cetean pentru a prezenta nişte materiale referitoare la
SC Termon CT SA.
D-l ing. Cetean Bălănică Mircea Nicolae, administrator SC Termon CT SA – o
să fiu foarte scurt, este vorba despre faptul că Conef Gaz a deschis un proces pentru
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declanşarea procedurii de insolvenţă a SC Termon CT SA pentru o datorie de 33 de
miliarde, datorie făcută acum câţiva ani din diverse motive. Încercând să găsesc o
soluţie, am întocmit un memoriu către ministrul de Interne, care acum este domnul
Dragnea, în care am prezentat cauzele reale pe care noi le-am descoperit pentru neplata
acestor datorii. Memoriul în sine este o prezentare succintă a unui material care deja a
fost trimis la Ministerul Administraţiei şi Internelor, este înregistrat acolo şi în care sunt
redate foarte pe larg aceste chestiuni. Rugămintea mea către dumneavoastră, Consiliul
Local, care este acţionar unic al SC Termon CT SA, este de a prezenta acest material
ministrului de interne împreună cu câţiva reprezentanţi desemnaţi dintre
dumneavoastră. Acest memoriu este semnat de mine, cel care l-a întocmit, îl va semna
şi domnul primar, dar trebui semnat, alături de noi şi de dumneavoastră, în virtutea unui
obicei de care noi am mai uzat în consiliul local.
Dl. Secretar cons.jur. Daniel Spânu – deci, domnul Cetean a venit cu două
propuneri, una este de a semna acel material şi a doua este pentru a face dumneavostră
două propuneri pentru a fi reprezentat consiliul local la minister, alături de dumnealui.
Aşteptăm propunerile dumneavoastră şi între timp preluăm materialul de la domnul
Cetean care o să treacă pe la fiecare dintre dumneavoastră să îl semnaţi.
Dl. consilier Buzdugan Vasile - domnule director, defalcaţi un pic datoriile, de
unde vin astea? Că nu pot să semnez aşa, fără să ştiu!
D-l ing. Cetean Bălănică Mircea Nicolae, administrator SC Termon CT SA datoriile Termonului provin de la neplata facturii de gaz, iar furnizorul din acel timp
este Conef Gaz. În momentul acesta, datoria provine de la trei facturi, de exemplu
factura de gaze pe decembrie anul trecut este de 6,5 miliarde, la un potenţial de vreo
2.700 de apartamente, or la momentul când Conef ne furniza gaz, erau în jur de 5.000
de apartamente în sistem. De aici provine datoria, iar Guvernul, care ar trebui să aloce
bani pentru combustibil, aşa cum se prevede în lege, n-a dat banii la momentul potrivit.
Dl. consilier Sergentu Adrian – ce cerem în memoriu?
D-l ing. Cetean Bălănică Mircea Nicolae, administrator SC Termon CT SA –
în memoriu enumerăm cauzele care au dus la neplata, la momentul potrivit, acelor
facturi de gaz şi aducem aminte Guvernului că anul trecut Primăria Oneşti a trimis un
material extrem de complex, motivat pe Ordinul nr.252 pe care statul român mi l-a pus
la îndemână pentru a cere acest ajutor, numai că statul român iarăşi ne-a uitat.
Dl. consilier Sergentu Adrian – eu tot n-am înţeles, eu îl semnez acum, dar ce
cerem de fapt?
D-l ing. Cetean Bălănică Mircea Nicolae, administrator SC Termon CT SA –
cerem bani, în acest memoriu solicităm ajutorul de stat care nu poate să constea decât în
bani. Nu cerem sfaturi, nu cerem altceva decât bani!
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Dl. Primar Victor Laurenţiu Neghină – avem şi un proces câştigat, o subvenţie
pe care nu ne-a mai dat-o, măcar banii ăia să-i dea, nu alţii! Deşi ei ne-au spus clar că
n-au de unde să ni-i dea, sunt vreo 16 miliarde!
D-na preşedinte de şedinţă Alexe Corina – aveţi propuneri?
Dl. consilier Tofan Ioan – propun pe domnul Gnatiuc şi pe domnul Oprea.
Dl. consilier Oprea Dănuţ – îmi cer scuze, mulţumesc pentru onoare, dar
următoarele două săptămâni înseamnă o perioadă foarte încărcată în învăţământ, o să
apară calendarul mişcării personalului didactic şi trebuie să mă mobilizez aici. Vă
mulţumesc!
Dl. consilier Martin Ştefan – am eu două propuneri, pe domnul Lemnaru şi pe
domnul Şova, dânşii cunosc foarte bine problemele Termonului şi chestiunea cu Conef
Gaz.
Dl. consilier Lemnaru Emil – datoriile sunt făcute de la o altă guvernare, poate
dacă era guvernarea de acum, nu mai erau acumulate acum aceste datorii. În materialul
respectiv ar trebui să apară mai clar aceste obligaţii ale statului neachitate. Eu zic că
este bine să meargă cineva care are specializare economică. Totuşi, materialul nu
cuprinde datele clare, spune că este o obligaţie de plată executată de către ANAF de 13
miliarde de lei, mai este o datorie din neacordarea subvenţiilor de 33 miliarde de lei,
dar de la această datorie s-au mai acumulat şi alte sume. Trebuie să spunem că erau 17
miliarde neachitate şi cu 13 de miliarde fac 30 de miliarde.
D-l ing. Cetean Bălănică Mircea Nicolae, administrator SC Termon CT SA –
am specificat din start că acel memoriu este o sinteză şi face referire la dosarul pe care
l-am trimis deja ministrului de interne şi care zace printr-un sertar la minister. Din acest
motiv ţin neapărat să discut cu un ministru, să-i prezint realitatea şi numărul de
înregistrare al documentaţiei trimise de Primăria Oneşti care este în solidar cu Termon.
D-na preşedinte de şedinţă Alexe Corina – domnule consilier Lemnaru sunteţi
de acord să faceţi parte din acestă delegaţie?
Dl. consilier Lemnaru Emil – totuşi acest material trebuie reanalizat, nu ştiu
dacă domnul secretar l-a văzut. În forma în care este nu pot să-l semnez, va trebui să
aibă un cap şi o coadă! Să fie o chestie imperativă, nu ca un răspuns la o adresă! Un
ministru când se uită pe un asemenea material, nu ştiu cât înţelege!
D-l ing. Cetean Bălănică Mircea Nicolae, administrator SC Termon CT SA –
accept că materialul poate fi refăcut, eu chiar mi-am spart capul să găsesc soluţii pentru
a depăşi acest impas! Nu sunt familiariazat cu probleme de insolvenţă, iar acest
memoriu este rezultatul unei munci de o zi! Am zis să fie succint, foarte la obiect, dar
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putem reformula materialul după cum credeţi că este mai bine. Pe mine mă interesează
rezultatul, întâlnirea cu ministrul, să-i aduc aminte că această documentaţie există acolo
şi nu ni se răspunde nimic.
Dl. consilier Tofan Ioan – propun pe domnul Gnatiuc şi pe domnul Zarzu.
Dl. vicerimar Gnatiuc Nicolae – eu refuz propunerea.
Dl. Primar Victor Laurenţiu Neghină – interesant ar fi să participe doi
consilieri cu un stat mai vechi, la al doilea sau al treilea mandat, dintre cei care au
contribuit la înfiinţarea şi desfăşurarea activităţii Termon CT.
Dl. consilier Lemnaru Emil – propun pe domnul Stan, este expert în probleme
de insolvenţă, pe domnul viceprimar Gnatiuc şi pe domnul consilier Şova.
Dl. consilier Martin Ştefan – chiar cred că ne ascundem după deget. Am făcut
un Termon care se duce de râpă şi acum când mai putem salva ceva, trimitem pe
fraieri! Chiar este o lipsă de responsabilitate în faţa oneştenilor pe care i-am împovărat
de datorii şi acum trimitem pe alţii, nu-i corect!
Dl. consilier Lemnaru Emil – fac o completare, eu cred că competenţa
domnului Şova şi domnului Stan este un atu greu.
D-na preşedinte de şedinţă Alexe Corina – domnul Şova, vă rog, exprimaţi-vă
punctul de vedere!
Dl. consilier Şova Mihai – o să încerc să merg.
Dl. Primar Victor Laurenţiu Neghină – eu cred că şi propunerea domnului
Martin este întemeiată. Cel mai potrivit în a participa în acest demers este domnul
Lemnaru, a fost în miezul problemei şi ştie clar despre ce este vorba.
D-na preşedinte de şedinţă Alexe Corina – deci, supun la vot nominalizările
domnului Şova şi domnului Stan, ca delegaţi din partea consiliului local.
Prezenţi la vot: 16 consilieri.
Pentru: 13 voturi.
Abţineri:2.
Împotrivă: 1 vot
Se aprobă.
Dl. consilier Cristea Alexandru a intrat în sală şi participă la şedinţa de
consiliu.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul
2012 în anul 2013.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
Dl. Secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive
Dl. director ec. Găbureanu Nicolae – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. consilier Lazăr Aurel – noi, consilierii locali din partea Partidului Poporului
– Dan Diaconescu, vom vota acest proiect, dar părerea noastră este că ar fi fost mai
bine ca cifrele să fie inversate, adică 63.000 la funcţionare şi 86.000 la dezvoltare.
Dl. director ec. Găbureanu Nicolae – asta este structura bugetului, nu putem
inversa cifrele. Deci, le lăsăm aşa cum sunt, la secţiunea de funcţionare banii sunt
pentru reparaţii, cheltuieli salariale şi la secţiunea dezvoltare sunt pentru investiţii.
Dl. consilier Zarzu Ciprian – grupul liberal doreşte să facă un amendament, la
secţiunea dezvoltare să se menţioneze ca 1 miliard să se aloce pentru proiectul
construcţiei Clubului Pensionarilor. Este vorba desre un proiect care a fost aprobat
acum un an şi ceva, în mandatul trecut, şi acum am dori o finanţare pentru continuarea
acestui proiect.
D-na preşedinte de şedinţă Alexe Corina – domnule primar, vă însuşiţi
amendamentul propus de grupul PNL?
Dl. Primar Victor Laurenţiu Neghină – când vom face bugetul, vom analiza
această propunere în funcţie de banii pe care îi vom avea când vom fundamenta
bugetul. Noi, executivul, ne-am implicat în susţinerea pensionarilor, am renovat şi
modernizat clubul pensionarilor din partea de jos a oraşului. Şi eu sunt direct interesat
să susţinem pensionarii, care sunt foarte importanţi pentru comunitatea noastră pentru
că reprezintă cam 30% din locuitorii oraşului.
Dl. consilier Martin Ştefan – proiectul de hotărâre stipulează numai utlizarea
excedentului, adică folosirea sumei de bani în 2013. Nu cred că are nicio legătură unde
se duc banii, iar cum se utilizează banuiesc că va apărea în proiectul de buget pe anul
2013. Din punctul meu de vedere, proiectul nu are niciun fel de inconvenient la
momentul ăsta, ci practic este vorba despre aprobarea unei sume din 2012 să fie
cheltuită în 2013.
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D-na preşedinte de şedinţă Alexe Corina – supun la vot proiectul de hotărâre
în forma propusă de executiv :
Prezenţi la vot: 17 consilieri.
Pentru: 17 voturi
Se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local
Oneşti nr.4/16 ianuarie 2013.
Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar
Dl. Secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă expunerea de motive
Dl. director ec. Găbureanu Nicolae – prezintă raportul de specialitate
Dl. consilier Florian Constantin – prezintă avizul Comisiei de specialitate
Discuţii:
Dl. Secretar cons.jur. Daniel Spânu – ieri după-amiază v-am trimis pe mail
forma modificată a proiectului de hotărâre, s-a modificat titlul şi se va numi „Proiect
de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.4/16
ianuarie 2013 şi a Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.130/13 decembrie 2012.” De
asemenea, a intervenit şi art.2 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Local Oneşti nr.130/13 decembrie 2012, referitoare la taxele de la piaţă, respectiv:
„pct.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: taxă închiriere tarabe interior - 10
lei/zi; taxă închiriere tarabe interior lunar - 210 lei/lună; taxă închiriere tarabe
exterior - 8 lei/zi; taxă închiriere tarabe exterior lunar - 180 lei/lună” şi „pct.5 se
modifică şi va avea următorul cuprins: taxă pentru închiriere vitrine frigorifice 20
lei/zi; taxă pentru închiriere vitrine frigorifice lunar - 500 lei/lună”. La art.4 este vorba
despre anexele la Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.130/13 decembrie 2012, care
vor fi actualizate, renumerotate şi republicate, urmând a fi aduse la cunoştinţă publică,
în condiţiile legii.
Dl. Primar Victor Laurenţiu Neghină – vreau să explic ce înseamnă acele taxe
de la piaţă. Acum câteva luni am votat micşorarea unor taxe la piaţă, în exteriorul pieţei
şi taxa aferentă bazarului. În urma multor solicitări a comercianţilor din interiorul pieţei
şi cei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul lactate şi pentru a ajunge la o înţelegere
şi cu cei rău-platnici, am preferat să stabilim o taxă lunară care să o încasăm printr-un
contract. Acum se încasează ceva mai puţin, dar se încasează sigur. Rezultatele au fost
foarte bune în exteriorul pieţei prin contractele făcute, au crescut încasările substanţial
şi cred că vor creşte încasările şi în piaţă cu scăderea respectivă. Vor fi şi comercianţi
mulţumiţi, o parte vor fi şi nemulţumiţi, aceia care nu vor să plătească şi se ceartă toată
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ziua cu casierii din piaţă. Când trec casierii, au marfă pe o tarbă şi le încasează pentru o
tarabă, iar după ce a plecat casierul, îşi pun marfă şi pe celelalte două tarabe şi tot aşa!
Dl. consilier Martin Ştefan – legat de ceea ce spunea domnul primar, dacă am
sta să-i ascultăm pe toţi, în mod sigur ar trebui să reducem toate taxele, nu numai din
piaţă, iar dacă vrem să facem o treabă bună la piaţă, ar trebui să punem un sistem de
supraveghere video şi nu mai încape loc de discuţii. Cei care refuză să plătească sau se
ceartă cu casierii e foarte simplu să le dăm un vot de blam şi să-i scoatem din piaţă.
Dl. Primar Victor Laurenţiu Neghină – s-a pus sistem de supraveghere video
în piaţă. Cu contractele care s-au făcut în bazar şi în exteriorul pieţei au fost rezultate
foarte bune. Dacă în primele 6 luni ale anului trecut, cea mai mare încasare pe toată
piaţa, oborul şi platoul de jos, într-o lună, a fost de 285 de milioane, acum, încheind
contracte, numai în exteriorul pieţei, am ajuns la 255 de milioane. Acum, după noile
regului, încasările au crescut de 3-4 ori în anumite în anumite zone din piaţă.
Dl. consilier Martin Ştefan – legat de proiectul de hotărâre în sine, în preambul
apar o mulţime de acte normative, inclusiv hotărârea nr.1309, care apare şi în art.2 şi aş
vrea să-l întreb pe domnul secretar când a apărut această hotărâre de guvern?
Dl. Secretar cons.jur. Daniel Spânu – în 28 decembrie 2012.
Dl. consilier Martin Ştefan – deci, este ulterioară Hotărârii Consiliului Local
Oneşti nr.130/13 decembrie 2012 prin care am aprobat impozitele şi taxele locale!
Dl. consilier Buzdugan Vasile - domnule primar, ştiţi cine încasează banii în
piaţă pe maşinile de marfă?
Dl. Primar Victor Laurenţiu Neghină – casierii, aveţi dumneavoastră altă
informaţie?
Dl. consilier Buzdugan Vasile – înseamnă că ori nu ştiţi cine, ori nu ştiţi unde se
duc banii! În piaţă există acele indicatoare prin care acele maşini de marfă, care sunt
zilnic câte 10-15 bucăţi, au interdicţia de a parca între orele 7 dimineaţa şi 19 dupăamiază. Ele au voie să gareze pentru descărcarea mărfii de la orele 19 seara pănă la 7
dimineaţa. În cursul zilei, ele nu au voie să gareze acolo pentru că ocupă locurile
celorlalţi. Pe locul unei maşini, într-o oră de parcare pot sta 3-4 maşini mici, or aceste
maşini de marfă stau zile întregi pe acele locuri de parcare şi nu au pe geam pus niciun
bilet precum că s-a încasat. Dacă stă acolo trei zile şi blochează un loc de parcare,
adunaţi orele şi banii şi atunci vedeţi unde sunt banii! Ori nu se încasează banii, ori se
încasează şi banii nu ajung unde trebuie.
Dl. Primar Victor Laurenţiu Neghină – problema locurilor de parcare din
exteriorul pieţei am mai discutat-o, am redus taxa de parcare, iar acum nici nu ştiu dacă
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se mai încasează sau nu acea taxă, tot la cererea comercianţilor care au spus că astfel se
alungă clienţii din piaţă.
Dl. consilier Buzdugan Vasile – ăia nu-s comercianţi, sunt intermediari!
Dl. Primar Victor Laurenţiu Neghină – dar nu acolo este problema, la maşini.
Ştiţi cât se încasa la exteriorul pieţei? Se încasa între 50 şi 100 de lei pe zi de la
maşinile parcate şi plăteam doi oameni pentru asta. Noi am propus la un moment dat,
dar nu s-a finalizat, să alocăm un număr de locuri de parcare pentru cei care descarcă
marfă şi să se certe între ei dacă îşi ţin prea mult sau prea puţin maşinile acolo. Au fost
alte probleme mult mai importante. Dacă în anul trecut, 2011, piaţa a încasat 16
miliarde şi a cheltuit tot 16 miliarde, mie mi s-a părut o problemă. Noi am preluat piaţa
în anul nou cu 3 miliarde datorii şi a terminat anul 2012 cu 2 miliarde pe plus, în
condiţiile în care am intrat în piaţă să facem ordine abia în luna august-septembrie
2012. Chiar s-a făcut ordine la piaţă şi încasăm undeva la 10 miliarde pe an în plus faţă
de cât se încasa până acum.
Dl. consilier Buzdugan Vasile – şi o maşină dacă stă în piaţă o săptamână pe
acelaşi loc, înmulţiţi 1 leu/oră la o săptămână şi calculând luni şi ani, vedeţi unde ieşiţi!
Dl. Primar Victor Laurenţiu Neghină – taxa în parcare la piaţă nu ştiu dacă
este 1 leu/oră, eu ştiu că este 1 leu/ zi.
Dl. consilier Martin Ştefan – nu, este 1 leu/oră. Domnul consilier Buzdugan
cred că este un pic în eroare, pentru că o maşină care stă pe un loc de parcare 24 din 24
ore înseamnă că nu produce bani, ori este defectă, ori este altă problemă, că altfel nu
are de ce să stea acolo!
Dl. consilier Buzdugan Vasile – e plină cu marfă!
D-na preşedinte de şedinţă Alexe Corina – supun la vot proiectul de hotărâre
propus de executiv :
Prezenţi la vot: 17 consilieri.
Pentru: 17 voturi.
Se aprobă în unanimitate.
D-na preşedinte de şedinţă Alexe Corina – nemaifiind dicuţii, declar închise
lucrările şedinţei de astăzi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Alexe Corina

SECRETARUL
MUNICIPIULUI ONEŞTI,
Cons.jur. Daniel Spânu
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