
MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al municipiului ONEŞTI 

din data de 10 aprilie 2009  
Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi la şedinţa ordinară 20 consilieri  şi s-au  supus la 
vot următoarele  proiecte de hotărâre: 
 
HOTĂRÂREA NR.18 din 10 aprilie 2009 – privind asocierea Municipiului Oneşti, 
judeţul Bacău cu SC APA SERV SA Bacău, pentru organizarea activităţii de exploatare 
a sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 15 
voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru - primar 
 
HOTĂRÂREA NR.19 din 10 aprilie 2009 – privind aprobarea delegării gestiunii 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Oneşti. S-a votat 
şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi o abţinere. 

                                                     Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
      
HOTĂRÂREA NR.20 din 10 aprilie 2009 – privind  aprobarea efectuării unui raport de 
evaluare în vederea realizării unui schimb de imobile. S-a votat şi s-a aprobat cu 15 
voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

                                                               Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR.21 din 10 aprilie 2009 – privind  darea în folosinţă gratuită a unei 
suprafeţe de teren către Episcopia Romanului, Protoieria Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat 
cu 19 voturi pentru şi o abţinere. 

                                                               Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR.22 din 10 aprilie 2009 – privind  aprobarea declanşării procedurii de 
expropriere a imobilelor pentru executarea obiectivului “Pasaj CF Adjud – Ciceu peste 
DN11, municipiul Oneşti”. S-a votat şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru, un vot împotrivă 
şi o abţinere. 

    Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR.23 din 10 aprilie 2009 – privind aprobarea regulamentului pentru 
activitatea de  ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi/sau 
remorcilor oprite sau staţionate neregulamentar sau expuse cu scopul vânzarii pe 
domeniul public şi/sau privat al municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi. 

  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR.24 din 10 aprilie 2009 – privind cofinanţarea sărbătorilor de 1 Mai – 
Ziua Muncii şi 2 Mai - Ziua Tineretului. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

Secretarul Municipiului Oneşti 
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