
 1

 
 

MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al municipiului ONEŞTI 

din data de 02 iulie 2009  
 

 
Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi la şedinţa ordinară 19 consilieri  şi s-au  
supus la vot următoarele  proiecte de hotărâre: 
 
 
HOTĂRÂREA NR. 53 din 02 iulie 2009 –  privind aprobarea rectificării 
bugetului local pe anul 2009. S-a votat şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru şi 5 
abţineri. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 54 din 02 iulie 2009 – privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al SC TERMON CT SA Oneşti pentru anul 2009. S-a votat 
şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru şi 6 abţineri. 

                                                     Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
       
HOTĂRÂREA NR. 55 din 02 iulie 2009 – privind aprobarea preţului unei 
călătorii la transportul public local de persoane. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi. 

                                                               Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 56 din 02 iulie 2009 – privind aprobarea trecerii unor 
bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oneşti, casarea, 
valorificarea sau demolarea acestora. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de 
voturi. 

         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 57 din 02 iulie 2009 – privind aprobarea transmiterii 
Agenţiei naţionale pentru locuinţe în folosinţa gratuită a unui teren situat în 
strada Libertăţii, municipiul Oneşti, judeţul Bacău pentru construcţia de 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. S-a votat şi s-a în unanimitate de 
voturi. 

  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 58 din 02 iulie 2009 – privind aprobarea iniţierii 
procedurii simplificate în vederea intrării în faliment, dizolvării şi lichidării SC 
Termon SRL. S-a votat şi s-a în unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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HOTĂRÂREA NR. 59 din 02 iulie 2009 – privind aprobarea ajustării tarifului 
la colectarea gunoiului menajer. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de 
voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 60 din 02 iulie 2009 – privind aprobarea ajustării tarifelor 
la distribuţia apei potabile şi canalizarea apelor reziduale din municipiul Oneşti. 
S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 61 din 02 iulie 2009 – privind aprobarea proiectului 
“Stabilirea politicilor publice ale municipiului Oneşti, integrate în Strategia de 
dezvoltare locală”. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

Iniţiator: Florian Constantin – viceprimar 
 
RECTIFICAREA HCL nr.41/18 iunie 2009 privind aprobarea utilizării 
sumei de 1.379.072,56 lei privind finanţarea lucrărilor la Sala Polivalentă 
„Nadia Comăneci” pentru prelungirea perioadei de tragere. S-a votat şi s-a 
aprobat în unanimitate de voturi. 
 
 
 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
Cons. Jur. Daniel SPÂNU 
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