
 1

 

 
MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 24 septembrie 2010  

 
 
 

Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi la şedinţa ordinară 18 
consilieri şi s-au  supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.61 DIN 24 septembrie 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. 62 DIN 24 septembrie 2010 – privind aprobarea 
preţului local la energia termică furnizată prin sistem centralizat în municipiul 
Oneşti ca urmare a majorării TVA de la 19 % la 24 %. S-a votat şi s-a aprobat cu 
11 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă.  

                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
3. HOTĂRÂREA NR. 63 DIN 24 septembrie 2010 – privind aprobarea 

cofinanţării activităţii „Centrului de zi pentru copilul cu handicap” Oneşti. S-a 
votat şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru şi un vot împotrivă. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR. 64 DIN 24 septembrie 2010 – privind aprobarea 
majorării capitalului social al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. şi 
modificării Actului Constitutiv al acesteia. S-a votat şi s-a aprobat cu 16 voturi 
pentru şi două abţineri.  

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

5. HOTĂRÂREA NR. 65 DIN 24 septembrie 2010 – privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. S-
a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

6. HOTĂRÂREA NR. 66 DIN 24 septembrie 2010 – privind aprobarea 
unor măsuri de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local din municipiul Oneşti. S-a votat şi s-a 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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7. HOTĂRÂREA NR. 67 DIN 24 septembrie 2010 – privind aprobarea 

modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Oneşti. S-a votat şi s-a 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Iniţiatori: ing. Emil Lemnaru – primar 
av. Panfil Gelu Ionuţ – consilier local 

ec. Nicolcea Gelu Titel – consilier local 
 

8. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Plan 
Urbanistic Zonal, concesionarea unei suprafeţe de teren şi prelungirea duratei de 
închiriere a unor spaţii comerciale. S-a votat şi a fost respins cu 12 voturi pentru 
şi 4 abţineri, nefiind întrunit votul a două treimi din numărul total al consilierilor 
locali în funcţie, conform art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001. 

 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

9. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului pentru 
achiziţionarea unor terenuri în vederea amenajării Cimitirului ortodox în Cartierul 
„6 Martie” a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiatorul său, ing. Emil 
Lemnaru – primar. 
 
 
 
 
 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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