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MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 14 octombrie 2010  

 
 
 

Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi la şedinţa ordinară 20 
consilieri şi s-au  supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.68 DIN 14 octombrie 2010 – privind aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.6/09 februarie 2010 privind 
aprobarea asocierii judeţului Bacău cu municipiul Oneşti în vederea realizării în 
comun a „Planului de investiţii prioritare necesare conformării cu Standardele 
impuse de UE referitoare la calitatea apei potabile şi tratarea apei uzate” prevăzut 
în etapa I a Master Planului Judeţului Bacău. S-a votat şi s-a aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR. 69 DIN 14 octombrie 2010 – privind aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.26 din 07 martie 2008 privind 
aprobarea studiului de fezabilitate a investiţiei „Extindere reţele de canalizare în 
Cartierele Cuciur, Buhoci, 6 Martie din municipiul Oneşti”. S-a votat şi s-a 
aprobat cu unanimitate de voturi.  

                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
3. HOTĂRÂREA NR. 70 DIN 14 octombrie 2010 – privind aprobarea 

rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2010. S-a votat şi s-a 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR. 71 DIN 14 octombrie 2010 – privind aprobarea 
statelor de funcţii pentru personalul nedidactic al unităţilor de învăţământ din 
municipiul Oneşti, în anul şcolar 2010 – 2011. S-a votat şi s-a aprobat cu 
unanimitate de voturi.  

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

5. HOTĂRÂREA NR. 72 DIN 14 octombrie 2010 – privind aprobarea 
modificării Hotărârii nr.82/2008 privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei 
publice – CREŞĂ – municipiul Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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6. HOTĂRÂREA NR. 73 DIN 14 octombrie 2010 – privind modificarea 

Hotărârii nr.51/2010 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărul 
de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
  

7. HOTĂRÂREA NR. 74 DIN 14 octombrie 2010 – privind aprobarea 
unui Plan Urbanistic Zonal şi prelungirea duratei de închiriere a unor spaţii 
comerciale. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

8. HOTĂRÂREA NR. 75 DIN 14 octombrie 2010 – privind aprobarea 
concesionării unei suprafeţe de teren. S-a votat şi s-a aprobat cu 16 voturi pentru 
şi 4 voturi împotrivă. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

9. HOTĂRÂREA NR. 76 DIN 14 octombrie 2010 – privind aprobarea 
reactualizării islazului municipal aflat în administrarea municipiului Oneşti. S-a 
votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

10. HOTĂRÂREA NR. 77 DIN 14 octombrie 2010 – privind aprobarea 
actualizării unor proiecte tehnice din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare 
Urbană şi a studiului de fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare Colegiul Tehnic 
“Petru Poni”, municipiul Oneşti, judeţul Bacău”. S-a votat şi s-a aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

11. HOTĂRÂREA NR. 78 DIN 14 octombrie 2010 – privind aprobarea 
modificării Actului Constitutiv al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. 
pentru constituirea Consiliului de Administraţie ca organ de conducere. S-a votat 
şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 

Iniţiator: Olteanu Cezar – consilier local 
 

12. HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 14 octombrie 2010 – privind aprobarea 
preţului pentru achiziţionarea unor terenuri în vederea amenajării Cimitirului 
Ortodox în Cartierul „6 Martie”. S-a votat şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru şi o 
abţinere. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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13. HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 14 octombrie 2010 – privind aprobarea 
repartizării a 15 locuinţe ANL pentru medicii specialişti din cadrul Spitalului 
Municipal Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

14. HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 14 octombrie 2010 – privind aprobarea 
reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ din municipiul Oneşti pentru anul şcolar 2010-2011. S-a 
votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: Florian Constantin – viceprimar 
 

15. HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 14 octombrie 2010 – privind înfiinţarea 
Fondului local de întrajutorare în vederea derulării proiectului “Din suflet pentru 
aproapele tău”. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: Nicolcea Gelu – consilier local 
 
 
 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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