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MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al municipiului ONEŞTI 

din data de 07 august 2009  
 

 
Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi la şedinţa extraordinară 14 consilieri  
şi s-au  supus la vot următoarele  proiecte de hotărâre: 
 
 
HOTĂRÂREA NR. 62 din 07 august 2009 –  privind aprobarea unor Studii 
de fezabilitate pentru „Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 
încălzire cu sisteme care utilizează energia solară”. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 63 din 07 august 2009 – privind aprobarea rectificării 
bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2009. S-a votat şi s-a aprobat 
în unanimitate de voturi. 

                                                     Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
       
HOTĂRÂREA NR. 64 din 07 august 2009 – privind aprobarea preţului local 
la energia termică furnizată prin sistem centralizat în municipiul Oneşti. S-a 
votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
                                                               Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 65 din 07 august 2009 – privind aprobarea fuziunii 
dintre S.C. APA SERV S.A. Bacău şi S.C. COMPANIA DE APĂ S.A 
Bacău în vederea înfiinţării operatorului regional de apă şi apă uzată. S-a 
votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 66 din 07 august 2009 – privind aprobarea Master 
Planului în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Bacău şi a investiţiilor 
prioritare – Etapa I, aferente Municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi. 

  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
Cons. Jur. Daniel SPÂNU 
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