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 R O M Â N I A                               P R O I E C T     
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES – VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 11 februarie 2011, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local 
al municipiului Oneşti, la care au participat 20 de consilieri, lipsă fiind domnul consilier 
Panfil Gelu-Ionuţ.. 
 

Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – face apelul nominal şi constată că prin 
participarea unui număr de 20 de consilieri şedinţa este legal constituită.  

 
Dl. consilier Drăgoi Nicolae – cel mai în vârstă dintre consilieri propune ca 

lucrările şedinţei de astăzi să fie conduse de domnul consilier Ciobanu Gheorghe.  
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi propunerea făcută.  

 
Dl. preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – dau citire proiectului ordinii de 

zi, cu introducerea unui nou proiect de hotărâre : 
 
 
1. Proiect de hotărâre privind introducerea în bugetul local a excedentului 

bugetar. 
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Oneşti pe anul 2011 şi estimările pentru anii 2012 – 2014. 
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei pe cale 

administrativă de către ofiţerul de stare civilă. 
 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

  
4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al 

domnului ENACHE NICOLAE ca urmare a demisiei acestuia.  
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – la începutul şedintei domnul consilier 

Enache Nicolae şi-a depus demisia, urmează ca preşedintele de şedinţă, potrivit art.10 
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din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali să propună adoptarea unei 
hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.  
 
 Dl. preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – supun la vot proiectul ordinii de 
zi în forma completată, cu cele patru proiecte: 
 Pentru: 20 voturi. 
 Se aprobă în unanimitate. 
 

Dl. preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – dau cuvântul domnului secretar 
cons.jur. Spânu Daniel pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 
18 ianuarie 2011. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – întreabă dacă sunt observaţii la 

procesul verbal al şedinţei anterioare.  
 
Dl. preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – nefiind observaţii, supun la vot 

procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 18 ianuarie 2011. 
Pentru: 20 voturi. 
Se aprobă în unanimitate. 

 
 
 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind introducerea în bugetul local a excedentului 

bugetar. 
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl. director ec. Găbureanu Nicolae – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate.   

 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – dacă nu sunt discuţii, supun la 

vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 
         Pentru: unanimitate de voturi. 
         Se aprobă. 
 
 
 
 

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi: 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Oneşti pe anul 2011 şi estimările pentru anii 2012 – 2014. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 

Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 
   
 Dl. director ec. Găbureanu Nicolae – prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate.   

 
Discuţii: 
 

 Dl. consilier Martin Ştefan – în primul rând, am înţeles că că proiectul de buget 
pe care l-am primit vineri în cutia de la sala de sedinţe s-a modificat. Cred că ar fi fost 
foarte bine ca cineva să citească noul proiect, aşa cum apare el modificat, pentru că eu 
am un proiect de buget, d-na Voinea are un alt proiect de buget şi sunt cifre total 
diferite. 
 
 Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – forma modificată a proiectului de buget a 
fost depusă la sala de şedinţe în mapele de comisii 
 
 Dl. consilier Martin Ştefan – cu toată stima domnule secretar, măcar un telefon 
trebuia să ne fi dat, să ne fi anunţat că s-a schimbat modificarea. 
 
 Dl. director ec. Găbureanu Nicolae – domnule consilier, au venit fonduri 
structurale în ultimele zile şi le-am prins ca să le putem utiliza. 
 
 Dl. consilier Martin Ştefan – asta este extraordinar! în proiectul de buget pe 
care îl am, la anexa nr.1 sunt nişte cifre la care nu mai scrie dacă sunt lei sau mii lei, în 
schimb la anexa nr.2 apare sus mii lei şi sunt cifre date în lei. Ca în spirit de glumă, la 
anexa nr.5, la punctul 3 apare denumirea „stagiaturi culturale”, să înţeleg că este vorba 
despre ceva în legătură cu stagiarii? 
 
 Dl. primar ing. Emil Lemnaru – este vorba despre stagiune. 
 
 Dl. consilier Martin Ştefan – deci este vorba despre stagiuni! Am crezut că este 
ceva despre stagiaturi şi că este vorba despre ceva care se leagă de stagiari. Acum, ca să 
intru în fondul problemei pentru care voiam să iau cuvântul la această şedinţă, am um 
amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2011, 
amendament pe care îl voi depune şi în scris şi căruia îi dau citire. 
 În afara discuţiei amendamentului, vreau să vă spun că nu este o noutate că 
autoritatea publică locală sprijină mişcarea fotbalistică din ţară. Am în faţă o hotărâre 
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nr.35/11.03.2010 prin care consiliul local al municipiului Roman finanţează cu suma de 
500.000 lei echipa FCM Petrotub Roman, echipă de fotbal din Liga a III-a de fotbal, 
taxa specială de susţinere a culturii şi sportului. Mai am o Hotărâre nr.30 a Consiliului 
Local Bistriţa prin care susţine cu suma de 1.950.000 lei Asociaţia Club Fotbal. La 
paşcani echipa de fotbal este susţinută integral de consiliul local, iar la Râmnicu-Sărat 
CSM Râmnicu Sărat primeşte o finanţare de 700.000 lei de la consiliul local. 
 
 Dl. consilier Enache Nicolae – susţin alocări bugetare pentru lăcaşurile de cult, 
având în vedere că până acuma toate aceste fonduri s-au dus numai pentru cultul 
ortodox şi pentru cultul catolic. Aş zice că este inechitabil, dacă nu discriminatoriu, să 
nu se acorde sume, cât de mici ar fi, şi pentru biserica adventistă şi pentru cea 
penticostală. De aceea, eu supun atenţiei dumneavoastră, pentru a nu se face 
discriminare, să aveţi în vedere alocarea unor sume bugetare, cât de mici, dar să fie, şi 
pentru celelalte culte. Eu zic că este o propunere de foarte bun simţ. 
 
 Dl. consilier Munteanu Vasile – pentru biserica de pe str. Mărăşeşti nu s-a 
alocat nimic, dacă cumva se poate acorda o sumă cât de mică. S-au plâns şi preoţii de 
acolo, şi enoriaşii. Cifra rămâne la latitudinea dumneavoastră. 
  

Dl. consilier Ene Gheorghe – şi eu vreau să îmi exprim nemulţumirea faţă de 
modul cum s-a procedat din punct de vedere organizatoric cu aceste proiecte, mai ales 
cu proiectul de buget. Eu înţeleg că au intervenit nişte sume care trebuiau cuprinse, dar 
noi, consilierii, ca nişte elevi sârguincioşi, ne-am prezentat la acele căsuţe cu vreo trei-
patru zile înainte, am fost mulţumiţi că am găsit materialele, le-am luat şi le-am studiat, 
ca mai apoi să avem surprinderea că în ultima zi sau cu o zi în urmă acestea s-au 
modificat şi a trebuit să le vedem acum pe fugă. Dacă se minimalizează rolul consiliului 
şi se consideră că n-ar fi trebuit să luăm la cunoştinţă despre materialele pe care le 
votăm, pentru că oricum le votăm, să ni se spună, şi atunci stăm acasă şi votăm 
telefonic! Din acest proiect de buget am observat că au rămas aceleaşi surori sărace ale 
bugetului: sportul şi cultura. Este ridicol să pui 100.000 lei pentru sport când totuşi 
avem o echipă de fotbal în divizia C, avem o echipă de volei feminin despre care am 
citi că este printre primele 48 din ţară şi care joacă în liga a II-a. Este şi ruşinos pentru 
noi, ca municipiu, ca sate sau comune cum sunt comuna Căiuţi, Caşin sau Oituz să 
poată să susţină o echipă de fotbal în divizia 4, noi suntem în divizia C, iar noi să nu 
putem susţine o astfel de echipă de fotbal. Iar în ceea ce priveşte cultura, zic eu că este 
ruşinos să dăm 10.000 de lei pentru „Zilele Culturii Călinesciene”. Este un eveniment 
pur cultural, un eveniment de importanţă naţională, care se organizează la Oneşti 
datorită faptului că aici s-a format o fundaţie la care lucrează nişte oameni minunaţi, 
datorită faptului că încă mai sunt nişte oameni care pot să susţină financiar această 
manifestare. Oricum, ea reprezintă Oneştiul şi noi nu trebui numai să ne lăudăm că la 
noi se organizază „Zilele Culturii Călinesciene”, trebuie şi ca Municipiul Oneşti să facă 
un efort mai mare. Domnul profesor Ciobanu este un om cu foarte mult bun simţ şi 
dânsul nu cere bani, dar am fost pe lângă dânsul de câte ori s-a organizat acest 
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eveniment şi nu este normal să vezi cum atunci, pe moment, el încearcă să facă rost de 
bani. De aceea, eu propun să suplimentăm aceste fonduri cu măcar 10.000 de lei, în aşa 
fel încât de la bugetul local să ajungă suma de 20.000 de lei pentru acest eveniment, 
bani pe care îi putem lua foarte simplu de la 1 şi 2 Mai-Ziua Tineretului. 

 
Dl. consilier Nicolcea Gelu – dl. Ene a spus că nu s-au alocat bani pentru 

cultură, dar în Capitolul 67.02 sunt alocate sumele cele mai mari pentru cultură, religie 
şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret. Din investiţiile pe anul 2011, din 
4.338.500, 1.770.000 sunt alocaţi la acest capitol, însemnând Catedrala, Biserica Sf. 
Maria şi ce mai e acolo. 

 
Dl. consilier Ene Gheorghe – eu vorbesc de banii care se duc efectiv la cultură 

şi la sport!  
 
Dl. consilier Nicolcea Gelu – lăsaţi-mă să termin ce am de spus! Ştefan cel 

Mare, până în 1487 când a încheiat pacea cu turcii, n-a construit decât o singură 
biserică, cea de la Putna, iar până în 1504 a construit toate cele 43 de biserici când a 
avut linişte şi pace în ţară. Noi suntem din nou, al doilea sau al treilea an consecutiv, în 
care, deşi suntem într-o situaţie de de criză şi având în vedere investiţiile pe care le-am 
început, suntem obligaţi să continuăm lucrările şi alocăm sumele cele mai mari pentru 
catedrală şi alte obiective de cult care sunt începute. Nu am văzut aici nicio sumă 
alocată pentru biserica de la mal, deşi ea este la „roşu”, dar în faza de acoperiş şi aş 
propune să aveţi în vedere şi acest obiectiv pentru că e păcat pentru munca care s-a 
depus şi banii care s-au investit acolo să se degradeze. Dacă la acest capitol avem cam 
40% din întreg bugetul pentru investiţii noi şi în continuare, la sănătate avem 250.000 
pe tot anul, la învăţământ 1.251.000, iar la asistenţă socială avem 300.000 care sunt 
alocaţi pentru căminul care se construieşte la Slobozia. Mi se pare o disproporţie între 
sumele pe care le alocăm în condiţii de criză pentru anumite obiective şi sumele pe care 
le alocăm pentru sănătate, pentru învăţământ, sport. Modul în care se stabilesc 
priorităţile şi includerea în buget nu mi se pare corect, adică a lăsa 40% din bugetul 
investiţiilor numai la anumite obiective şi a aloca pentru sănătate numai 250.000 în care 
sunt incluse şi lucrările de investiţii şi dotările pentru spital, adică 170.000 pentru anul 
2011. 

 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – problemele sunt destul de complexe şi într-

adevăr am să vă explic de ce acolo este mai mult şi dincolo mai puţin şi am să le iau pe 
fiecare în parte. Dl. Nicolcea nu a intrat în toate capitolele care sunt acolo. Pentru 
învăţământ avem alocate cele mai mari sume astăzi. Pentru 2011 sunt pentru Şcoala 
nr.7 aproapre 20 miliarde, pentru Şcoala „Emil Racoviţă” 20 miliarde, pentru Şcoala 
„George Călinescu” 20 miliarde sume atrase de muncipalitate, la care venim noi, 
bugetul local, cu încă aproape 16 miliarde de lei tot pentru învăţământ pentru că în 
programul pe care îl avem prioritatea este învăţământul pentru care trebuie să 
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continuăm lucrurile bune începute. Pentru sănătate nu sunt prinşi banii pentru reparaţii, 
tot sume atrase şi, de asemenea, programul care este făcut pentru aproape 40 miliarde 
de lei care sunt pentru spitalul municipal din care municipalitatea vine cu o cotă parte şi 
Ministerul Sănătăţii vine cu restul de 97%. Sunt prinse aici secţiile de interne, de 
oftalmologie, neurologie şi maternitatea. În afara de aceste sume, avem în derulare 
proiecte semnate cu Banca Mondială de 2 milioane de euro pentru maternitate şi pentru 
care au cerut o reexpertizare a imobilului, dar contractul este deja parafat. Deci, 
sănătatea şi învăţământul au cel mai mult din sumele prevăzute în buget. Cât priveşte 
partea de culte, pentru că s-au ridicat discuţii şi din partea colegului Munteanu şi din 
partea d-lui Nicolcea, vreau să vă spun că noi finanţăm investiţiile consiliului local şi 
am venit cu propunerea ca în acest an să finanţăm doar investiţiile consiliului local. 
Celelalte acţiuni de susţinere financiară, cu donaţii, cu sponsorizări, am considerat că 
nu ne mai putem permite. La ora actuală, avem un minus de 50 miliarde de lei, sumă pe 
care am pierdut-o în acest an. Pot să vă explic. Înfiinţarea societăţii DPP a făcut ca 
activităţile pe care le făceam anul trecut în regie proprie, salubrizare, spaţii verzi, 
ecarisare, reparaţii la drumuri, să le facem cu o societate comercială care trebuie să 
plătească TVA, sporuri sau sume suplimentare la buget şi astfel pleacă aproape 20 
miliarde de lei la bugetul de stat, sume care ar fi trebuit în mod normal să rămână la 
comunitatea oneşteană. Printr-o hotărâre de Guvern s-a trecut de la impozitul pe venit, 
cotă parte care revine autorităţilor locale de la 47% la 44% şi nu e vorba numai de 3%. 
Trecute prin unele furci caudine ale Ministerului de Finanţe, sunt aproape 7%, ceea ce 
reprezintă aproape 20 de miliarde de lei. O altă sumă importantă este cea din reducerile 
care au fost făcute în anul 2010 la salarii şi se regăseşte şi în acest an şi mă refer aici la 
cei 1.300 de salariaţi din sistemul de învăţământ, cei aproape 800 de salariaţi din 
sistemul de sănătate, de la poliţie, administraţie, fonduri care, în total, înseamnă 
aproape încă 10 miliarde. Deci, pe total, 50 de miliarde care erau ale bugetului local nu 
le mai putem susţine. Este un lucru deosebit de grav şi este o lezare a autonomiei locale 
a municipiului nostru. Nemulţumirile sunt în toată ţara, la toate autorităţile locale. 
Tocmai de aceea, nu mai putem susţine în acest an lucrările pentru biserica părintelui 
Ursu, poate reuşim să acoperim biserica părintelui Tofalvi de la Mal, pentru că e pe 
jumătate acoperită, pe jumătate nu şi să nu se distrugă. În rest, trebuie să continuăm 
investiţiile noastre care şi acestea au fost diminuate. De asemenea, sunt o serie de sume 
care sunt executate anul trecut şi nu s-au plătit pentru că nu s-au colectat sume 
suficiente. 

Cât priveşte sportul, vreau să vă spun că noi susţinem destul de bine activitatea 
sportivă în oraş. Am prins 1 miliard de lei pentru activitatea sportivă care se regăseşte 
în: Grand Prix-ul de atletism, în competiţii care vor fi organizate de echipa de volei a 
Colegiului Petru Poni şi a Clubului Sportiv Şcolar, de echipa de badminton. Iar la Zilele 
de 1 şi 2 Mai vrem să inaugurăm Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” cu acţiuni 
sportive. Sunt, de asemenea, cheltuieli destul de mari şi care trebuie susţinute legate de 
întreţinerea sălilor de sport, sala spolivalentă şi sala municipală de lângă stadionul de 
handbal. Pentru echipa de fotbal Fotbal Company Oneşti am toată consideraţia şi mă 
bucur că cei cinci acţionari vor să o susţină, dar noi, la Oneşti, spre deosebire de cei de 
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la Roman, Bistriţa, Râmnicu Sărat, ştim că avem alte priorităţi în oraş şi să facem în aşa 
fel ca şi acele priorităţi să fie rezolvate cât de cât, dar şi să dăm posibilitate acestui club 
să facă fotbal. Astfel, vom pune la dispoziţie baza sportivă, cu toate utilităţile şi cu tot 
ce e necesar să poată să facă fotbal, cum a fost şi anul trecut. Pentru partea de jucători, 
de prime, de stimulente, pentru că marea majoritate a acestei discipline este 
profesionistă, mă refer la fotbalul de performanţă, sunt subordonaţi ligii profesioniste 
de fotbal. Asta este foarte bine, dacă vom găsi cu toţii sponsori, atunci activitatea asta 
va merge pe un făgaş mai bun. Deci, ca şi anul trecut vom susţine această activitate, 
împotriva acelor păreri care au apărut sau a unor acţionari care spun că municipalitatea 
nu se implică. Vreau să vă spun că numai ce 15 salariaţi care sunt în sectorul respectiv, 
cu paza, cu pregătirea gazonului, cu întreţinerea reprezintă la un moment dat aproape 2 
miliarde, nu mai spun de chelttuieli cu lumină, curent, apă caldă care nu se văd la prima 
vedere. Eu i-aş sfătui pe domnii acţionari de la Fotbal Company Oneşti să-şi vadă de 
problemele lor şi să nu trateze autoritatea municipală cu ignoranţă şi cu răutate, să ştie 
foarte bine că noi susţinem sportul pentru toate disciplinele, că punem la dispoziţie o 
bază sportivă fără de care n-ar putea să facă asocierea şi să facă fotbal. atâta timp cât 50 
de miliarde pleacă de la bugetul local, atâta timp cât cei 170 de asistenţi de la Direcţia 
de Asistenţă Socială încă nu au salariile asigurate pentru acest an, ceea ce înseamnă 600 
milioane de lei lunar, vă daţi seama că situaţia nu e atât de bună pe cât ne-am dori-o 
noi. Faptul că suntem obligaţi ca în acest an să rămânem cu aceleaşi cheltuieli din 2010 
ne crează imposibilitatea de a merge cu o marjă mai lejeră în a aborda mai multe 
obiective. Sunt probleme grele pe care trebuie să le luăm în considerare şi atunci când 
ai pe masă toate aceste obiective, şi de reparaţii şi de capital, lucrurile se văd altfel 
decât atunci când eşti pe un singur segment. noi sperăm ca anul următor să rezolvăm 
încă două probleme: să mergem mai departe pe atragerea fondurilor europene, să 
mergem pe reducerea utilităţilor cât se poate de mult ca să putem realiza economii, să 
putem asigura societăţii DPP care astăzi este descoperită din punct de vedere salarial, la 
ora actuală ei nu sunt acoperiţi către trimestrul IV cu aproape 6 miliarde de lei. Când o 
să vină în luna aprilie bugetul acestei societăţi, o să vedeţi acolo că în afară de salarii şi 
foarte puţine cheltuieli de susţinere a utilajelor pe care le au şi ceva carburant, nu au 
mai nimic. Deci, sunt lucruri grele şi au rămas şi fără 150 de oameni care anul trecut au 
fost disponibilizaţi şi noi dorim ca oraşul să arate curat. Pe lângă aceste lucruri, suntem 
descoperiţi la capitolul infrastructură, sunt în programul ăsta o serie de parcări pe care 
trebuie să le facem în mod obligatoriu pentru că am demolat garajele oamenilor şi 
aşteaptă de la noi să venim în întâmpinarea lor. Acestea pot constitui o sursă de venit la 
bugetul local în momentul când se va dispune de către dumneavoastră o concesionare 
prioritară, în funcţie de posibilităţile oraşului nostru. în următoarea etapă o să vă prezint 
o solicitare şi sperăm să promovăm acest lucru şi să menţinem această infrastructură la 
nivelul la care ne permitem, ca municipiu. 

Eu vă solicit dumneavoastră să mergem pe cifrele stabilite. Mai am câteva 
completări, că am trecut peste: anul trecut am discutat cu dl. Ciobanu şi a zis că este 
bine, că se descurcă şi dacă îi dăm o mână de ajutor şi anul acesta cu 100 de milioane o 
scoate la capăt. Şi cei de la Ti Amo au rămas constanţi, mai utilizează din decorurile de 
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anul trecut şi mergem în continuare ca să nu pierdem competiţia. Sunt lucruri care am 
dori să fie mai lejere, mai dezvoltate din punct de vedere financiar, dar nu ne putem 
permite. Ca niciodată, timp de trei săptămâni s-a chinuit acest buget, noi veneam cu 
propuneri, mai veneau nişte circulare de orientare, mereu s-au făcut modificări, chiar şi 
în ultima zi, vineri, a trebuit să mai insistăm. Dorim să susţinem toate componentele 
vieţii sociale ale unei comunităţi, dar nu avem fonduri şi resurse suficiente, ba şi din 
cele care ar fi nu ne-au permis în acest an să le includem, ne le putem folosi, dacă le 
aveam incluse puteam fi mai lejeri în anumite obiective. Ceea ce vom reuşi să mai 
atragem suplimentar vor merge doar la capitolul cheltuieli de investiţii. Deci, de aceea 
solicit să mergem pe această formulă şi să facem faţă şi anul acesta. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – dacă nu mai sunt discuţii, 

supun la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială: 
         Pentru: 15 voturi. 
         Împotrivă: 5 voturi 
         Se aprobă. 
 

 
Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi: 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei pe cale 

administrativă de către ofiţerul de stare civilă. 
 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – prezintă expunerea de motive. 

   
 Dl. director ec. Găbureanu Nicolae –prezintă raportul de specialitate. 
 
 Dl. consilier Zarzu Ciprian – prezintă avizul Comisiei de specialitate.   

 
 Discuţii: 
 

Dl. consilier Ene Gheorghe – suma e bună, o să aducă venituri la bugetul local. 
 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – eu, ca şi primar al oraşului, nu sunt de acord 

ca notarii să desfacă căsătoriile pentru că nu i-a însurat ei. Este normal ca dacă aici, la 
starea civilă, au fost însuraţi, atunci aici să se dezlege căsătoria şi cu termene cât mai 
lungi pntru că mai există şi momentul răzgândirii şi revenirii la linia de plutire. 

 
Dl. preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – dacă nu mai sunt discuţii, 

supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 
         Pentru: unanimitate de voturi.  
  Se aprobă. 
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Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi: 
4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al 

domnului ENACHE NICOLAE ca urmare a demisiei acestuia.  
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
 
Dl. secretar cons.jur. Daniel Spânu – prezintă referatul constatator, în 

conformitate cu prevederile art.12, alin.2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, precum şi proiectul de hotărâre. 
   
   
 Discuţii: 
 

Dl. consilier Cetean Bălănică Mircea Nicolae – fără supărare, aş putea să întreb 
care este motivul acestui „divorţ”? Asta numai dacă nu-l lezează cu ceva! 

 
Dl. consilier Enache Nicolae – ca simplu cetăţean, cum spunea un personaj, n-

am timp! 
 
Dl. consilier Martin Ştefan – mie îmi pare nespus de rău că dl consilier a ajuns 

la acest gest extrem, bineînţeles că sunt şi problemele personale pe care le are privitoare 
la ocupaţia dânsului şi ştiu cât de mult aleargă pentru profesia pe care şi-a ales-o cu 
mult timp în urmă. Nu mai departe de zilele astea, ştiu că a fost extraordinar de greu de 
găsit pentru că a avut multă treabă şi nu a putut să participe şi dânsul la dezbaterea pe 
care am avut-o pe tema bugetului şi pe tema proiectelor de hotărâri de la această 
şedinţă. Încă o dată, îmi pare nespus de rău că s-a ajuns până aici! 

 
Dl. consilier Olteanu Cezar – vreau şi eu să-mi exprim regretul că nu mai 

colaborăm cu Jack, aşa cum îi spunem noi, eu personal pierd colaborarea unui prieten şi 
cu toţii cred ca prierdem o sursă de aforisme, de maxime latine. Să-i mulţumim pentru 
activitate şi să sperăm ca va fi alături de noi, poate să ne mai dea sugestii despre cum să 
ne facem activitatea mai eficientă şi mai orientată către cetăţean.  

 
Dl. consilier Enache Nicolae – e o chestiune complet unilaterală, fiecare face ce 

vrea, nu trebuie dat nicio explicaţie, aşa cum s-a ales, aşa se demisionează. 
 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – dacă nu mai sunt discuţii, 

supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 
         Pentru: 19 voturi pentru. 
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         O abţinere 
         Se aprobă. 

 
 
Diverse: 
 
Dl. consilier Olteanu Cezar – încă o dată fac apel către cei care administrează 

site-ul primăriei, să includă la secţiunea consiliului local şi rapoartele de activitate. Vă 
anunţ cu acest prilej că eu am depus raportul de activitate pentru anul 2010, am aflat că 
şi dl Nicolcea a făcut-o şi rog pe toţi colegii să facă acest demers pentru a vedea 
concetăţenii noştrii ce facem noi în decursul unui an şi să ne evalueze în aşa fel încât în 
campania electorală să nu mai fie nevoie să demonstrăm. Revin şi cu o propunere mai 
veche de a se include pe site-ul primăriei autorizaţiile de construcţie şi certificatele de 
urbanism, cred că nu mai este nevoie să argumentez, este un demers necasra şi o 
modalitate prin care cetăţenii pot afla de intenţiile investiţionale ale municipalităţii şi 
ale concetăţenilor. N-am intervenit la momentul discuţiei bugetului, dar, după ce am 
audiat căteva explicaţii ale domnului primar, cred că ar trebui să facem un demers către 
guvernanţi pentru că imixtiunile în autonomia locală sunt din ce în ce mai pronunţate şi 
o consecinţă a acestei imixtiuni este dramatica scădere a bugetului municipului. Aş fi 
vrut să văd aici multă îngrijorare din partea colegilor faţă de această scădere cu 40%, 
este incredibil. Aduceţi-vă aminte că anul trecut am votat un buget de peste 1000 
miliarde, iar acum am ajuns la un buget de 600 de miliarde. În ritmul ăsta, nu ştiu ce 
vom vota la anul. Cred că ar trebui ca prin organizaţiile asociative ale administraţiilor, 
liga municipiilor sau care o fi, să fie înaintat un protest către guvern în acest sens. 

 
Dl. consilier Bereczki Endre – dragi colegi, aş dori să vă aduc la cunoştinţă că 

pe data de 5 februarie s-a semnat protocolul de înfiinţare a Uniunii Social Liberale, 
protocol care, din punctul nostru de vedere, este foarte important. Acest protocol ne 
obligă atât pe noi cei din PSD cât şi pe colegii din PNL ca în perioada imediat 
următoare să ne punem la masa tratativelor ca să punem în aplicare acest protocol. 
Urmează ca din perspectiva acestei uniuni, la nivel de consiliul local, noi să venim cu o 
iniţiativă pentru că aşa cum prevede protocolul vor trebui luate anumite măsuri, iar 
prima dintre ele este să facem demersuri pentru a desemna un nou viceprimar. Din 
punctul acesta de vedere cred că nu există niciun dubiu că-l vom face. Personal, cu 
domnul viceprimar am avut o colaborare destul de bună, dar ţinând cont de noua 
structură politică, de noua uniune înfiinţată şi de prevederile protocolului de funcţionare 
va trebui să luăm această măsură. Vă mulţumesc! 
 

Dl. consilier Ene Gheorghe – nu cred că acest protocol interesează problemele 
locale ale Oneştiului. E treaba dumneavoastră ce faceţi, vă retrageţi, vă uniţi cu PNL, pe 
noi nu ne interesează acest aspect. Aş fi vrut să-l întreb pe dl primar dacă cea mai 
bombardată stradă din Oneşti, Sintezei, din spatele Agricolei, se mai poate repara, mai 
au cetăţenii speranţă sau nu? 
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Dl. primar ing. Emil Lemnaru – este începută la sfârşitul anului trecut şi timpul 

nu ne-a mai permis ca să continuăm cu lucrările, deci o s-o terminăm, cum am făcut cu 
parcarea dinspre magazinul Agricola şi apoi continuăm cu strada cu tot cu părculeţul 
din zonă. dar vreau să avem în vedere toţi că problemele de politică incumbă şi 
problemele de administrare locală, dar noi suntem puşi aici, în primul rând, pentru 
probleme de administraţie locală. 
 

Dl. consilier Martin Ştefan – vreau să supun atenţiei executivului o problemă 
care a apărut urmare a solicitărilor colegului meu, dl. Cetean, din şedinţa trecută în care 
dânsul a cerut să fie măturate străzile. Este superb, dar a mătura străzile în condiţiile 
care sunt acum, înseamnă un nor de praf care pluteşte deasupra Oneştiului şi care face 
aşa o nebuloasă, trebuie să aprinzi farurile pe timp  de zi ca să poţi să vezi pe unde 
circuli. Rugămintea mea este să facem un demers, am discutat problema asta şi cu dl 
Paris, să prindem nişte fonduri la investiţii cu care să cumpărăm o maşină de măturat şi 
aspirat care nu este un capăt de ţară pentru un aşa oraş frumos sau să facem această 
operaţiune de măturat pe timpul nopţii, în timpul zilei cu blocarea staţiunii vehiculelor 
pe o anumită parte în care să se poată mătura şi să se adune tot, oricum trebuie găsită o 
soluţie. 

 
Dl. primar ing. Emil Lemnaru – a fost o necorelare între noi, la consiliul local, 

şi cei de la meteo. Ei au anunţat că vin ploile. 
 
Dl. viceprimar Florian Constantin – vreau şi eu numai o clipă să vă reţin 

atenţia, apropo de ce spunea colegul Cezar Olteanu, şi noi cei trei membri ai comisiei 
pentru servicii publice, comerţ şi privatizare am depus la secretariat raportul de 
activitate pentru anul 2010. 

 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Ciobanu Gheorghe – nemaifiind discuţii, declar 

închise lucrările şedinţei de astăzi. 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETARUL  
         Ciobanu Gheorghe                                   MUNICIPIULUI ONEŞTI, 
                               Cons.jur. Daniel Spânu 
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