
MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al municipiului ONEŞTI 

din data de 14 mai 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. 25 din 14 mai 2009 –  privind acordarea titlului de 
„Cetăţean de onoare  al Municipiului Oneşti” doamnei ZENOVIA ILISEI. 
S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

Iniţiator: Ciprian Zarzu – consilier local 
 
HOTĂRÂREA NR. 26 din 14 mai 2009 – privind aprobarea trecerii cu titlu 
gratuit a „Depozitului de zgură şi cenuşă mal drept râul Trotuş” din 
patrimoniul SC Termoelectrica SA în domeniul public al Municipiului 
Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

                                                     Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
      
HOTĂRÂREA NR. 27 din 14 mai 2009 – privind aprobarea rectificării 
bugetului local pe anul 2009.  S-a votat şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru şi o 
abţinere. 
                                                               Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
  
HOTĂRÂREA NR. 28 din 14 mai 2009 – privind aprobarea participării 
municipiului Oneşti, judeţul Bacău, în calitate de membru fondator, la 
înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău”. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
                                                               Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 
HOTĂRÂREA NR. 29 din 14 mai 2009 – privind  aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul “Pasarelă din beton armat pentru acces la 
strada Lanul Gării” din municipiul Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi. 

         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 30 din 14 mai 2009 – privind aprobarea modificării 
Actului Constitutiv al SC Apă Serv SA Bacău. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi. 
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  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 31 din 14 mai 2009 – privind aprobarea modificării  
unor hotărâri. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 32 din 14 mai 2009 – privind aprobarea avizului 
prealabil de oportunitate pentru elaborare P.U.Z. “Locuinţă P+1” pe teren 
situat în extravilanul Municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 33 din 14 mai 2009 – privind  aprobarea modificării 
Actului Constitutiv al SC Termon CT SA Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 
13 voturi pentru, un vot împotivă şi 4 abţineri. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 34 din 14 mai 2009 – aprobarea contractului de mandat 
şi a criteriilor de performanţă pentru administratorul unic al SC Termon CT 
SA Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru şi un vot împotivă.  

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 35 din 14 mai 2009 – privind aprobarea situaţiilor 
financiare ale SC Termon CT SA Oneşti pentru anul 2008. S-a votat şi s-a 
aprobat în unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 36 din 14 mai 2009 – privind aprobarea situaţiilor 
financiare ale SC Termon SRL Oneşti  pentru anul 2008. S-a votat şi s-a 
aprobat în unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 37 din 14 mai 2009 – aprobarea amplasamentului 
pentru Depozitul ecologic de deşeuri menajere. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 38 din 14 mai 2009 – privind stabilirea evaluatorului 
pentru efectuarea raportului de evaluare în vederea realizării unui schimb de 
imobile. S-a votat şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru şi o abţinere. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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HOTĂRÂREA NR. 39 din 14 mai 2009 – privind aprobarea preţului local la 
energia termică furnizată în sistem centralizat în municipiul Oneşti. S-a votat 
şi s-a aprobat cu 16 voturi pentru şi două abţineri. 

  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 
 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti 
Cons. Jur. Daniel SPÂNU 
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