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MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 

din data de 12 iulie 2010  
 

Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi la şedinţa ordinară 19 
consilieri şi s-au  supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.42 DIN 12 iulie 2010 – privind aprobarea înfiinţării 
societăţii comerciale SC „Domeniul Public şi Privat Oneşti” SA. S-a votat şi s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru şi o abţinere. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR.43 DIN 12 iulie 2010 – privind aprobarea 
protocolului pentru predarea - preluarea de către Consiliul Local Oneşti a 
bunurilor şi managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Municipal 
Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi.  

                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
3. HOTĂRÂREA NR.44 DIN 12 iulie 2010 – privind aprobarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în cadrul Consiliului de Administraţie al 
Spitalului Municipal Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru şi un vot 
împotrivă. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR.45 DIN 12 iulie 2010 – privind aprobarea 
rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2010. S-a votat în mod 
secret şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

5. HOTĂRÂREA NR.46 DIN 12 iulie 2010 – privind aprobarea cotizaţiei 
anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău”. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

6. HOTĂRÂREA NR.47 DIN 12 iulie 2010 – privind aprobarea 
indemnizaţiei administratorului special al SC Termon SRL Oneşti. S-a votat şi s-a 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
  

7. HOTĂRÂREA NR.48 DIN 12 iulie 2010 – privind aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.78/2007 privind aprobarea 
funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii 
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pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oneşti şi Serviciul 
public comunitar local “Direcţia de Evidenţă a Persoanelor” din municipiul 
Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

8. HOTĂRÂREA NR.49 DIN 12 iulie 2010 – privind aprobarea 
documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţiile „Amenajarea unui WC public (tip 1) în Parcul Municipal Oneşti” şi 
„Amenajarea unui WC public (tip 2) în str. Belvedere, municipiul Oneşti”. S-a 
votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

9. HOTĂRÂREA NR.50 DIN 12 iulie 2010 – privind aprobarea 
documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea instalaţiilor termice la 
Şcoala „George Călinescu” Oneşti, Şcoala „Emil Racoviţă” Oneşti, Şcoala nr.7 
Oneşti şi Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat 
cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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