
 
MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al municipiului ONEŞTI 
din data de 08 septembrie 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: 
 

1. Hotărârea nr.67 din 08 septembrie 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 
 
 2. Hotărârea nr.68 din 08 septembrie privind aprobarea cofinanţării 

Episcopiei Romanului pentru manifestările prilejuite de ridicarea acesteia la rangul 
de arhiepiscopie. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi 

      Iniţiator : ing. Emil Lemnaru - primar 
 
3. Hotărârea nr. 69 din 08 septembrie de aprobare a regulamentului 

privind instituirea măsurilor de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe din municipiul Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu amendamente în 
unanimitate de voturi 

      Iniţiator : ing. Emil Lemnaru - primar 
 
 4.  Hotărârea nr.70 din 08 septembrie privind aprobarea modificării 

statului de funcţii şi organigramei serviciului public „Direcţia de asistenţă socială”. 
S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi 
         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

5. Hotărârea nr. 71 din 08 septembrie privind aprobarea modificării 
statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti. S-
a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi 
         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

6. Hotărârea nr.72  din 08 septembrie privind completarea şi modificarea 
Hotărârii Consiliului local Oneşti nr. 39/1999 privind inventarul domeniului public 
al municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi 
 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

7. Hotărârea nr.73  din 08 septembrie privind aprobarea modificării şi 
completării unor hotărâri ale Consiliului local Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 



8. Hotărârea nr.74 din 08 septembrie privind aprobarea preluării în 
domeniul public al municipiului Oneşti a cinematografelor „Capitol” şi „Oituz”. S-
a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

9.   Hotărâre privind aprobarea vânzării unei suprafeţe de teren.  S-a votat şi 
s-a respins cu 8 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă. 
 
       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
  

10.  Hotărârea nr. 75 din 08 septembrie privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu şi a studiului de fezabilitate pentru ansamblul de locuinţe 
„Libertăţii – Etapa I” municipiul Oneşti, judeţul Bacău. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi 

 
       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru - primar 

 
 
  
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti 
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