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Pentru a fi respectate limitele obligaţiei de informare într-o societate democratică, 
dorim să facem unele precizări referitoare la Conferinţa de presă susţinută din data de 
22 martie 2012 de Prefectul judeţului Bacău - Constantin Scripăţ alături de deputatul 
Valerian Vreme şi preşedintele Sindicatului „Rafinorul” al S.C. RAFO S.A. Oneşti - Ion 
Marian. 

Având în vedere faptul că subiectele care au fost supuse dezbaterii vizau activitatea 
administraţiei publice din municipiul Oneşti, iar acestea s-au desfăşurat în lipsa oricărui 
reprezentant al acesteia, vă înaintăm un drept la replică prin care să fie prezentat şi punctul 
nostru de vedere asupra aspectelor semnalate. 

 
Drept la replică 

 
Instituţia Prefectului – judeţul Bacău, prin reprezentantul său Constantin Scripăţ a 

atacat în mod nejustificat un număr de 11 hotărâri ale Consiliului local Oneşti iniţiate 
de Primarul municipiului Oneşti – ing. Emil Lemnaru, în patru domenii de o importanţă 
majoră pentru municipiul nostru, respectiv reabilitarea infrastructurii rutiere, funcţionarea 
Consiliului de Administraţie a Spitalului municipal, încasarea impozitelor şi taxelor locale şi 
înfiinţarea serviciului local de alimentare cu apă şi canalizare. 

Aplicarea acestor hotărâri este suspendată până la soluţionarea definitivă şi 
irevocabilă de către instanţe a litigiilor. 

 
1. Instanţa de fond a respins ca neîntemeiată acţiunea Instituţiei 

Prefectului – judeţul Bacău care avea ca obiect anularea a trei 
Hotărâri ale Consiliului local Oneşti, care vizau Repararea 
infrastructurii rutiere din municipiul Oneşti  

 
Cu toate acestea este în continuare suspendată aplicarea hotărârilor adoptate în 

data de 09.04.2011 privind: Studiul de fezabilitate pentru investiţia „Reparaţii 
Infrastructură Rutieră”, aprobarea împrumutului şi aprobarea Caietului de sarcini pentru 
contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne, prin care s-a urmărit 
rezolvarea uneia din cele mai stringente probleme ale cetăţenilor din municipiul Oneşti, 
respectiv asfaltarea a trei sectoare de drumuri naţionale care tranzitează oraşul nostru, 
respectiv: DN 11: Calea Braşovului-B-dul Republicii-Sens Giratoriu Voievodul- Calea 
Mărăşeşti-pod Trotuş-Str.Zemeş; DN 11 A: Calea Mărăşeşti (Rădeana- Sens Giratoriu 
CAROM- Sens Giratoriu Voievodul) şi DN 12A: Calea Slănicului-Pod Trotuş. 

Chiar dacă Primăria Oneşti a primit avizul favorabil de la Comisia de autorizare a 
împrumuturilor locale din cadrul Ministerului de Finanţe, care a verificat întreaga 
documentaţie şi a constatat faptul că Municipiul Oneşti îndeplineşte condiţiile impuse de 
prevederile Legii nr.273/2006 – privind finanţele publice locale precum şi a celorlalte 
prevederi legale în domeniu pentru acordarea unui credit, deşi prin Sentinţa Civilă 
nr.1094/2011 a Tribunalului Bacău, pronunţată în Dosar nr.3986/110/2011 s-a respins 
ca neîntemeiată acţiunea Instituţiei Prefectului Bacău şi s-a  constatat legalitatea 
hotărârilor adoptate, prin recursul introdus de Instituţia Prefectului se perpetuează 
starea de suspendare a hotărârilor adoptate în urmă cu un an de zile.  

 
Primăria municipiului Oneşti, care a demarat acţiunile necesare atât pentru 

obţinerea creditului cât şi pentru repararea străzilor aflate acum în condiţii improprii de 
circulaţie, a fost obligată în acest fel să sisteze orice activitate pornită în baza celor 
trei hotărâri, toate operaţiunile juridice şi administrative fiind suspendate la rândul 
lor până la soluţionarea în instanţă a unor pretinse încălcări ale legii 
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Deşi autorităţile administraţiei publice locale Oneşti au mai protestat faţă de aceste 
aspecte, solicitând Prefectului să se distanţeze de sfera politică şi să-şi retragă această 
acţiune pur şicanatorie, acesta a înţeles să răspundă prin atacarea în continuare a oricăror 
hotărâri de consiliu care vizau dezvoltarea municipiului sau atragerea de investitori, motiv 
pentru care termenul folosit în ultimul nostru memoriu, de „subminarea economiei 
municipiului Oneşti” este cel mai potrivit în acest context. 

Declaraţia deputatului Valerian Vreme arată că nu este la curent cu problemele 
oneştenilor, susţinerile acestuia nemaifiind de actualitate încă din anul 2007. Drumurile 
pentru care am demarat procedurile de reparare s-au aflat timp de 4 ani în administrarea 
Ministerului Transporturilor, care le-a retransmis comunităţii oneştene „reparate”. Îi 
reamintim d-lui deputat, fost membru al Guvernului căruia i-am solicitat sprijin în această 
problemă a municipiului Oneşti, că: 

Prin H.G.nr. 1078/5.09.2007 Ministerul Transporturilor, prin CNADR a preluat pentru 
reparaţii capitale 3 tronsoane de drumuri naţionale, care străbat municipiul Oneşti (15 km si 
nu  6 km cum ştie domnul deputat Valerian Vreme) DN 11, DN 11 A, DN 12 A. 

Prin H.G. nr. 84/2.02.2011 emisă de Guvernul PD-L (din acesta făcând parte la acel 
moment si ministrul oneştean Valerian Vreme) aceste tronsoane de drumuri au fost 
retransmise municipiului Oneşti fără însă a fi reparate capital, situaţie care se vede în teren. 

 
2. Instanţa de fond a respins ca nefondată şi acţiunea Instituţiei 

Prefectului Bacău prin care se solicita anularea a două hotărâri de 
consiliu prin care se desemnau membrii în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Municipal Oneşti 

 
Mandatul membrilor Consiliului local Oneşti, desemnaţi prin vot democratic în cadrul 

Consiliului de Administraţie al Spitalului, a fost suspendat prin acţiunea Instituţiei Prefectului 
care a atacat hotărârea de consiliu de nominalizare a acestora fără a avea motive 
întemeiate.  

Pentru deblocarea situaţiei create, s-a procedat la numirea cu caracter temporar a 
reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de Administraţie al Spitalului, care să opereze 
până la data încetării perioadei de suspendare a mandatului acordat prin hotărârea 
suspendată. 

Printr-o încercare asiduă de impunere a unui consilier PDL şi încălcarea oricărei 
forme de democraţie, a fost atacată la instanţa de contencios şi noua hotărâre de consiliu 
adoptată. 

În tot acest timp întreaga activitate a spitalului a fost bulversată, Prefectul dând 
dovadă de indiferenţă asupra consecinţelor pe care le au acţiunile sale. 

Prin Sentinţa Civilă nr.326/16.02.2012 a Tribunalul Bacău – Secţia Comercială 
şi Contencios Administrativ, pronunţată în Dosarul nr.3974/110/2011 s-a respins ca 
nefondată acţiunea Instituţiei Prefectului în anularea celor două hotărâri de consiliu. 

 
3. Prefectul susţine în cadrul conferinţei lucruri nereale, precum 

câştigarea în instanţă a procesului prin care a atacat două hotărâri 
care vizau zonarea municipiului 

 
Aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr.35/2004, care viza zonarea municipiului şi în 

baza căreia s-au calculat impozitele şi taxele locale în perioada 2005-2011 a fost 
suspendată de către instanţă la cererea a trei dintre societăţile de pe platforma industrială 
după 7 ani de la momentul emiterii actului administrativ. Aplicarea consecutivă timp de 6 
ani fiscali a prevederilor H.C.L.nr.35/2004 şi efectuarea de plăţi regulate nu a afectat 
interesul privat al societăţilor, pentru ca în anul 2011 să fie solicitată anularea acestuia, 
demersul acestora vizând mai degrabă un interes privat economic, afectat în mod concret 
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de contextul economic generat eventual de actuala guvernare, cu atribuţii directe înacest 
domeniu şi nu de factori locali. Aşa cum ştiţi, impozitele calculate sunt raportate la 
suprafeţele mari de teren aflate în proprietatea acestor societăţi (ex.RAFO – 257 ha, 
CAROM – 231 ha) şi nu la profitul acestora, corelat cu o ineficientă utilizare a acestor 
suprafeţe.  

În acest context, ca urmare a suspendării de către instanţă a hotărârii consiliului local 
de aprobare a zonării în municipiul Oneşti s-a impus adoptarea în regim de urgenţă a unui 
cadru normativ de stabilire a zonei de impozitare, care să se aplice cu caracter temporar 
societăţilor comerciale care au solicitat suspendarea. Adoptarea actului s-a datorat 
imposibilităţii de a aplica alte zone de impozitare în lipsa unui alt act administrativ de 
zonare, precum şi imposibilităţii calculării taxelor şi impozitelor în lipsa actului respectiv. 

Şi această hotărâre a fost suspendată prin introducerea unei acţiuni în contencios de 
către Prefectul judeţului Bacău. În aceste condiţii a fost adoptat o nouă hotărâre de consiliu 
care viza zonarea întregului municipiu, deoarece absenţa unui act de zonare are 
consecinţe negative puternice asupra bugetului local, din care se asigură furnizarea tuturor 
serviciilor municipiului Oneşti către cetăţeni, (sănătate, educaţie, cultură, etc.) dar şi 
aceasta hotărâre a fost atacată de către Instituţia Prefectului la instanţa de contencios 
administrativ, fiind în curs de judecată. 

Susţinerile Prefectului privind câştigarea acestui proces nu sunt în conformitate cu 
situaţia reală a litigiului, care este încă în curs de desfăşurare. 

Mai precizăm că sumele încasate ca urmare a marilor privatizări făcute pe platforma 
industrială au fost folosite în mod exclusiv de Guvern, fără a-i reveni nimic municipiului 
Oneşti în scopul construirii de obiective economice care să asigure locuri de muncă pentru 
oneşteni. 

 
4. Chiar dacă instanţele au constat ca legale 5 dintre hotărârile 

atacate de Instituţia Prefectului, celelalte fiind în curs de judecată, 
acesta a continuat cu acţiuni de încălcare a democraţiei şi 
autonomiei locale 

 
Deşi niciuna din acţiunile promovate de prefect până în prezent nu a fost admisă, 

acesta continuă atacarea actelor administrative elaborate la nivelul municipiului Oneşti. 
Astfel, printr-o adresă comunicată în cursul lunii martie ni se comunică atacarea a 

încă 4 hotărâri de consiliu, care vizau reglementarea situaţiei juridice a alimentării cu apă şi 
canalizare în municipiul Oneşti, prin înfiinţarea unei societăţi aflate în subordinea Consiliului 
local.  

Prefectul, implicat politic în exces, nu a întreprins niciun demers în sprijinul 
autorităţilor administraţiei publice locale din municipiului Oneşti, folosindu-se de atribuţiile 
funcţiei şi aservind instituţia pe care o patronează unor sopuri politice derizorii sau unor 
interese private. 

În contextul actualei guvernări, în care nu s-au luat niciun fel de măsuri împotriva 
emigrărilor masive de populaţie din România, trimiterile făcute de Prefect (din funcţia de 
reprezentant al Guvernului în teritoriu) la reducerea semnificativă a populaţiei municipiului 
Oneşti, ca şi cum ar prezenta un caz izolat la nivelul ţării sau al judeţului Bacău, sunt 
complet inoportune. Scăderea demografică a populaţiei municipiului Oneşti nu poate fi pusă 
în sarcina proiectelor şi programelor autorităţilor locale care, în limita competenţelor legale, 
au venit în sprijinul comunităţii locale oneştene. 

 
Primar, 

Ing.Emil LEMNARU   


