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MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al municipiului ONEŞTI 

din data de 18 iunie 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. 40 din 18 iunie 2009 –  privind aprobarea rectificării 
bugetului local pe anul 2009. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de 
voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 41 din 18 iunie 2009 – privind aprobarea utilizării 
sumei de 1.379.072,56 lei pentru finanţarea lucrărilor la Sala Polivalentă 
„Nadia Comăneci”. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

                                                     Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
       
HOTĂRÂREA NR. 42 din 18 iunie 2009 – privind aprobarea acordării 
gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun pe toate 
traseele locale pentru anumite categorii de persoane din municipiul Oneşti. 
S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
                                                               Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 43 din 18 iunie 2009 – privind aprobarea cofinanţării 
activităţii Centrului de zi pentru copilul cu handicap, Oneşti. S-a votat şi s-a 
aprobat în unanimitate de voturi. 

         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 44 din 18 iunie 2009 – privind stabilirea contribuţiei 
municipiului Oneşti la finanţarea activităţii de asistenţă socială în baza 
costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap. S-a votat şi s-a aprobat 
în unanimitate de voturi. 

  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 45 din 18 iunie 2009 – privind organizarea şi 
funcţionarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din 
municipiul Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru şi o abţinere. 

Iniţiator: Florian Constantin – viceprimar  
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HOTĂRÂREA NR. 46 din 18 iunie 2009 – privind aprobarea modelului 
semnului distinctiv al aleşilor locali. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate 
de voturi. 

Iniţiator: Şova Mihai – consilier local 
 

HOTĂRÂREA NR. 47 din 18 iunie 2009 – privind  aprobarea avizului 
prealabil de oportunitate pentru elaborare  P.U.Z. construcţie locuinţă. S-a 
votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 48 din 18 iunie 2009 – privind darea în administrarea 
Consiliului Judeţean Bacău a terenului pentru construcţia obiectivului 
“Extindere şi reabilitare staţie de epurare centrală”, aferent proiectului din 
sectorul apă/apă uzată din judeţul Bacău. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 49 din 18 iunie 2009 – privind darea în administrarea 
Consiliului Judeţean Bacău a terenului pentru construcţia obiectivului 
“Staţie de transfer deşeuri” aferent proiectului  “Management integrat al 
deşeurilor  în judeţul Bacău”. S-a votat şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru şi 
un vot împotrivă. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 50 din 18 iunie 2009 – privind darea în folosinţă 
gratuită a unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, pentru 
organizaţiile de persoane cu handicap. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate 
de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 51 din 18 iunie 2009 – privind aprobarea unor cheltuieli 
actualizate pentru 4 proiecte de investiţii. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 52 din 18 iunie 2009 – privind aprobarea contractării 
unui împrumut de 2.000.000 lei de către SC Termon CT SA, garantat de 
Municipiul Oneşti pentru achiziţionarea de combustibil. S-a votat şi s-a 
aprobat cu 11 voturi pentru şi 6 abţineri.  

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
Cons. Jur. Daniel SPÂNU 
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