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MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 14 mai 2010  

 
 
 

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

1. HOTĂRÂREA NR.29 DIN 14 mai 2010 – privind aprobarea unor 
modificări în structura bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2010. S-a 
votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR.30 DIN 14 mai 2010 – privind aprobarea unui PUZ 
şi a unui aviz al Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului şi urbanism. S-a votat 
şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

3. HOTĂRÂREA NR.31 DIN 14 mai 2010 – privind aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.82/2008 privind aprobarea 
statului de funcţii al instituţiei publice – CREŞĂ – municipiul Oneşti. S-a votat şi 
s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice în fază de studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru investiţia “Amenajare spaţii de joacă Parcul Municipal Oneşti”. S-a votat 
şi a fost respins cu 9 voturi pentru şi 12 abţineri. 

                                                             Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

5. HOTĂRÂREA NR.32 DIN 14 mai 2010 – privind organizarea în 
cooperare a Festivalului Verii Oneşti 2010. S-a votat şi s-a aprobat cu 12 voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă. 

                                                       Iniţiator: consilier local Panfil Gelu Ionuţ 
 

6. HOTĂRÂREA NR.33 DIN 14 mai 2010 – privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.77/2009 privind trecerea cu 
titlu gratuit din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
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Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Oneşti şi 
administrarea Consiliului Local Oneşti a unor bunuri. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
  

7. HOTĂRÂREA NR.34 DIN 14 mai 2010 – privind completarea şi 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/1999 privind inventarul bunurilor 
ce alcătuiesc domeniului public al Municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 
19 voturi pentru şi o abţinere. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

8. HOTĂRÂREA NR.35 DIN 14 mai 2010 – privind modificarea şi 
completarea unor hotărâri. S-a votat şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru şi 5 voturi 
împotrivă. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău a suprafeţei de 
1500mp pentru construcţia a două case de tip familial pentru copiii cu handicap în 
municipiul Oneşti, judeţul Bacău. S-a votat şi a fost respins cu 11 voturi pentru şi 
9 voturi împotrivă. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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