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MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 24 iunie 2010  

 
 

Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi la şedinţa ordinară 19 
consilieri şi s-au  supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.36 DIN 24 iunie 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. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău a suprafeţei de 1500 
mp 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 8 voturi pentru şi 
11 abţineri. 

                                                             Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
3. HOTĂRÂREA NR.37 DIN 24 iunie 2010 – privind aprobarea 

participării Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti” Oneşti la programul Biblionet. 
S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR.38 DIN 24 iunie 2010 – privind aprobarea unui 
PUZ pentru construire locuinţă în str. Stejarului, nr.3, municipiul Oneşti şi a unui 
PUD pentru construire atelier prestări servicii în zona DN11 – str. Zemeş, 
municipiul Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

5. HOTĂRÂREA NR.39 DIN 24 iunie 2010 – privind aprobarea 
constituirii comisiei pentru preluarea de către Consiliul Local Oneşti a bunurilor 
şi a managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Municipal Oneşti. 
S-a votat şi s-a aprobat cu 11 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

6. HOTĂRÂREA NR.40 DIN 24 iunie 2010 – privind stabilirea 
contribuţiei Municipiului Oneşti la finanţarea activităţii de asistenţă socială în 
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baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap. S-a votat şi s-a aprobat 
în unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
  

7. HOTĂRÂREA NR.41 DIN 24 iunie 2010 – privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Apărări de mal râul Oituz în zona 
podului din beton armat de pe str. Pr.Eduard Sechel”, din municipiul Oneşti. S-a 
votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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