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MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 

din data de 16 noiembrie 2010  
 
 
 

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

1. HOTĂRÂREA NR.83 DIN 16 noiembrie 2010 – privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi a a unor taxe taxe speciale. S-a 
votat şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR.84 DIN 16 noiembrie 2010 – privind rectificarea 
bugetului local al municipiului Oneşti pe anul 2010. S-a votat şi s-a aprobat cu 
unanimitate de voturi.  

                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de teren.                 

S-a votat şi a fost respins cu 9 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
4. HOTĂRÂREA NR.85 DIN 16 noiembrie 2010 – privind premierea 

sportivei  Diana Chelaru legitimată la CSM Oneşti,  vicecampioană mondială la 
gimnastică. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi.  

Iniţiator: Florian Constantin – viceprimar 
 

5. HOTĂRÂREA NR.86 DIN 16 noiembrie 2010 – privind aprobarea 
documentaţiei în faza de studiu de fezabilitate pentru investiţia “Înfiinţarea 
sistemului de canalizare şi Staţie de epurare în cartier Slobozia, municipiul Oneşti, 
judeţul Bacău”. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

6. HOTĂRÂREA NR.87 DIN 16 noiembrie 2010 – privind aprobarea 
prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General şi a 
Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat 
cu 12 voturi pentru şi 9 abţineri. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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7. HOTĂRÂREA NR. 88 DIN 16 noiembrie 2010 – privind atribuirea 
denumirii de strada Adrian Păunescu segmentului cuprins între Biblioteca 
Municipală „Radu Rosetti” şi Clubul Elevilor Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 18 
voturi pentru şi 3 abţineri. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

8. HOTĂRÂREA NR. 89 DIN 16 noiembrie 2010 – privind aprobarea 
sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimati la 
cluburile sportive din municipiul Oneşti, la concursurile şi competiţiile sportive 
naţionale, balcanice, europene, mondiale şi olimpice. S-a votat şi s-a aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: Zarzu Ciprian – consilier local 
 

9. HOTĂRÂREA NR. 90 DIN 16 noiembrie 2010 – privind aprobarea 
amenajării unui club al pensionarilor în zona străzilor Mercur – Emil Rebreanu din 
municipiul Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: Şova Mihai – consilier local 
 

10. HOTĂRÂREA NR. 91 DIN 16 noiembrie 2010 – privind modificarea 
si completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Oneşti prevazut in Anexa nr.3 din H.G. nr.1347/2001. S-a votat şi s-a 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

11. HOTĂRÂREA NR. 92 DIN 16 noiembrie 2010 – privind aprobarea 
branşamentului la reţeaua de apă potabilă din cartierul Slobozia. S-a votat şi s-a 
aprobat cu aprobat cu unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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