
 
 

MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al municipiului ONEŞTI 

din data de 26 februarie 2009  
 

Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi la şedinţa ordinară 20 consilieri  şi 
s-a  supus la vot următoarele  proiecte de hotărâre: 
 
HOTĂRÂREA NR.7 din 26 februarie 2009 -  privind aprobarea  concesionării, 
studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi 
eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau remorcilor staţionate  neregulamentar, 
expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe domeniul public şi/sau privat al  
municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 16 voturi pentru şi 4 voturi 
împotrivă. 

    Iniţiator : ing. Emil Lemnaru – primar 
   

HOTĂRÂREA NR.8 din 26 februarie 2009 - privind concesionarea unor 
suprafeţe de teren şi închirierea unor spaţii comerciale, precum şi modificarea unor 
hotărâri. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
     Iniţiator : ing. Emil Lemnaru – primar 
   
 HOTĂRÂREA NR.9 din 26 februarie 2009  - privind  aprobarea Planului  
integrat ,,Reabilitarea urbană a zonei de vest a municipiului Oneşti” şi a unor 
Studii de fezabilitate actualizate, precum şi a cheltuielilor  de proiect aferente.  S-a 
votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
     Iniţiator : ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 HOTĂRÂREA NR.10 din 26 februarie 2009  - privind revocarea 
administratorului unic şi a cenzorilor de la SC TERMON CT SA şi numirea unui 
alt administrator şi a altor cenzori. S-a votat şi s-a aprobat cu 16 voturi pentru 
şi 4 abţineri. 
     Iniţiator : ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR.11 din 26 februarie 2009  - privind aprobarea organigramei 
şi statului de funcţii cu personalul aparatului permanent de lucru al Consiliului 
local al municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
     Iniţiator : Panfil Gelu Ionuţ – consilier local 
 
HOTĂRÂREA NR.12 din 26 februarie 2009  - privind modificarea Hotărârilor 
Consiliului local nr. 72/2006 şi nr.59/2008. S-a votat şi s-a aprobat cu 11 voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă. 
     Iniţiator : Ene Gheorghe – consilier local 
 



HOTĂRÂREA NR.13 din 26 februarie 2009  - privind aprobarea înfiinţării 
cabinetului primarului municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 19 voturi 
pentru şi o abţinere 
     Iniţiator : ing. Emil Lemnaru – primar 
 
HOTĂRÂREA NR.14 din 26 februarie 2009  - privind aprobarea modificării 
actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară Bacău – 
ADIB. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
     Iniţiator : ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti 
Cons. Jur. Daniel SPÂNU 
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