
 
 

MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al municipiului ONEŞTI 

din data de 22 ianuarie 2009  
 

Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi la şedinţa ordinară 19 consilieri  şi 
s-a  supus la vot următoarele  proiecte de hotărâre: 
 
HOTĂRÂREA NR.1 din 22 ianuarie 2009 -  demisia domnului Valerian 
Vreme din funcţia de consilier local al municipiului Oneşti.. S-a votat şi s-a 
aprobat în unanimitate de voturi. 

    Iniţiator : ing. Emil Lemnaru – primar 
   

HOTĂRÂREA NR.2 din 22 ianuarie 2009 - privind validarea domnului Panfil 
Gelu Ionuţ în funcţia de consilier local al municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a 
aprobat în unanimitate de voturi. 
     Iniţiator : ing. Emil Lemnaru – primar 
   
 HOTĂRÂREA NR.3 din 22 ianuarie 2009  - privind aprobarea, constituirea şi 
utilizarea fondului de rulment.. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de 
voturi. 
     Iniţiator : ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 HOTĂRÂREA NR.4 din 22 ianuarie 2009  - privind aprobarea unui Studiu de 
fezabilitate actualizat şi a cheltuielilor din cadrul proiectului Reabilitare Scoala cu 
clasele I-VIII ,,Emil Racovita”, municipiul Onesti, judeţul Bacău.  S-a votat şi s-a 
aprobat în unanimitate de voturi. 
     Iniţiator : ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR.5 din 22 ianuarie 2009  - privind modificarea şi 
completarea  Horărârii nr. 5 din 25 ianuarie 2008 privind aprobarea  studiului de 
oportunitate, a caietului de sarcini şi a regulamentelor necesare organizării şi 
funcţionării serviciului de transport public local precum şi a Hotărârii nr.12/2008 
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de 
personae. . S-a votat şi s-a aprobat cu 18 voturi  pentru şi o abţinere.   
     Iniţiator : ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR.6 din 22 ianuarie 2009  - privind stabilirea funcţiilor 
publice, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă 
Socială a 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 


	MINUTA ŞEDINŢEI

