
MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 

din data de 17 decembrie 2010 
 

Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi 18 consilieri, şedinţa ordinară din data de 
17 decembrie 2010 fiind legal constituită şi s-au  supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 

1. HOTĂRÂREA NR.93 DIN 17 decembrie 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 
 

2. HOTĂRÂREA NR.94 DIN 17 decembrie 2010 – privind aprobarea modificării 
Anexei Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr. 85/05.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2010 şi a unor taxe speciale. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate 
de voturi.  

                                                Iniţiator: Olteanu Cezar – consilier local 
 

3. HOTĂRÂREA NR.95 DIN 17 decembrie 2010 – privind completarea Actului 
Constitutiv  al  S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. şi abrogarea Hotărârii Consiliului 
Local Oneşti nr.78/14 octombrie 2010. S-a votat şi s-a aprobat cu 12 voturi pentru şi 6 voturi 
împotrivă. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR.96 DIN 17 decembrie 2010 – privind aprobarea Planului de 
ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Oneşti şi al serviciului public comunitar “Serviciul de Evidenţă a Persoanelor” din municipiul 
Oneşti pe anul 2011 şi aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 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 
 

5. HOTĂRÂREA NR.97 DIN 17 decembrie 2010 – privind interzicerea fabricării şi 
comercializării plantelor etnobotanice, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, 
euforice şi psihotrope în municipiul Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

6. HOTĂRÂREA NR.98 DIN 17 decembrie 2010 – privind aprobarea evaluării CET 
Borzeşti. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
  

7. HOTĂRÂREA NR.99 DIN 17 decembrie 2010 – privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice în fază de studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia “Amenajare spaţii de joacă în Parcul Municipal Oneşti – Etapa I”. S-a votat şi s-a 
aprobat cu unanimitate de voturi. 



 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

8. HOTĂRÂREA NR. 100 DIN 17 decembrie 2010 – privind aprobarea documentatiei 
in faza de Studiu de fezabilitate a obiectivului ,,Înlocuirea in etape a sistemului clasic de 
incalzire si preparare a apei calde de consum a Spitalului Municipal Onesti cu un sistem care 
utilizeaza energii regenerabile (geotermala si solara). Modul 1- Preparare apa calda de consum 
si aport la energia de incalzire”. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiatori: ing. Emil Lemnaru – primar  
Nicolcea Gelu – consilier local 

9. HOTĂRÂREA NR. 101 DIN 17 decembrie 2010 – privind acordarea titlului de 
“Cetăţean de Onoare al Municipiului Oneşti” domnului Abraham Gouman şi domnului inginer 
Dan Constantin Petre. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiatori: ing. Emil Lemnaru – primar  
Olteanu Cezar – consilier local 

10. HOTĂRÂREA NR. 102 DIN 17 decembrie 2010 – privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate, indicatorilor tehnic-economici ai proiectului, precum şi a Planului anual de 
evoluţie a tarifelor şi taxelor  proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide 
in judetul Bacau”. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

11. HOTĂRÂREA NR. 103 DIN 17 decembrie 2010 – privind aprobarea 
Documentului de pozitie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de 
management al deseurilor solide in judetul Bacau”. S-a votat şi s-a aprobat cu aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
12. HOTĂRÂREA NR. 104 DIN 17 decembrie 2010 – privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului tehnic „Extindere reţele de canalizare în cartierele Cuciur, 
Buhoci, 6 Martie din municipiul Oneşti”. S-a votat şi s-a aprobat cu aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
13. HOTĂRÂREA NR. 105 DIN 17 decembrie 2010 – privind darea în administrarea 

Judeţului Bacău a terenului pentru construirea obiectivului Închidere depozit neconform 
Oneşti, aferent proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul 
Bacău”. S-a votat şi s-a aprobat cu aprobat cu unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
14. HOTĂRÂREA NR. 106 DIN 17 decembrie 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 aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
Secretarul Municipiului Oneşti, 
       Cons. jur. Daniel SPÂNU 


	MINUTA ŞEDINŢEI

