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MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 

din data de 20 ianuarie 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: 
 
 
HOTĂRÂREA NR. 1 din 20 ianuarie 2010 –  privind aprobarea constituirii şi 
utilizării fondului de rulment în anul 2010. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate 
de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 2 din 20 ianuarie 2010 – privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui Show-room, reorganizarea 
Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea 
Regulamentului de funcţionare al acesteia. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate 
de voturi. 

                                                     Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
       
HOTĂRÂREA NR. 3 din 20 ianuarie 2010 – privind aprobarea ajustării 
tarifelor la colectarea gunoiului menajer. S-a votat şi s-a aprobat cu 15 voturi 
pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere. 

                                                               Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 4 din 20 ianuarie 2010 – privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr.57/2009 privind aprobarea transmiterii Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Libertăţii, 
municipiul Oneşti, judeţul Bacău pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 5 din 20 ianuarie 2010 – privind completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr.39/1999 privind aprobarea inventarului cu bunurile ce 
alcătuiesc domeniului public al municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
RECTIFICAREA HCL Nr. 85 din 05 noiembrie 2009, Anexa nr.1, Capitolul 
8, lit.B, pct.2, alin.2. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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