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MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 

din data de 25 februarie 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. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
76/18.12.2003 privind acordarea indemnizaţiei de dispozitiv personalului din 
aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a 
respins cu 10 voturi împotrivă şi 9 voturi pentru. 

                                                             Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
2. HOTĂRÂREA NR.10 DIN 25 februarie 2010 – privind aprobarea 

înfiinţării serviciului public „Direcţia de Utilităţi Publice”. S-a votat şi s-a aprobat 
cu 14 voturi pentru şi 5 abţineri. 

                                                             Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
3. HOTĂRÂREA NR.11 DIN 25 februarie 2010 – privind aprobarea 

modalităţii de gestiune, a caietului de sarcini  şi  a regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a activităţii  serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a 
Municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru şi 5 abţineri. 

  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
4. HOTĂRÂREA NR.12 DIN 25 februarie 2010 – privind modificarea şi 

completarea unor hotărâri. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
                                                             Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
5. HOTĂRÂREA NR.13 DIN 25 februarie 2010 – privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului Local nr.78/2007 privind aprobarea funcţiilor 
publice, organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Oneşti şi serviciul public comunitar local 
„Direcţia de evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti”. S-a votat şi s-a 
aprobat în unanimitate de voturi. 

  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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6. HOTĂRÂREA NR.14 DIN 25 februarie 2010 – privind aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Local nr.35/2006 privind aprobarea 
organigramei şi a statelor de funcţii ale instituţiilor şi serviciilor publice ale 
Consiliului Local al municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate 
de voturi. 

  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
  
7. HOTĂRÂREA NR.15 DIN 25 februarie 2010 – privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului Local nr.84/05.11.2009 cu privire la statul de 
funcţii al Serviciului public „Direcţia de Asistenţă Socială”,  municipiul Oneşti. 
S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 

      Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar   
 

8. HOTĂRÂREA NR.16 DIN 25 februarie 2010 – privind aprobarea a 
două avize ale Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului şi urbanism şi a unui 
PUZ în vederea construirii unei locuinţe. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate 
de voturi. 

  Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
9. HOTĂRÂREA NR.17 DIN 25 februarie 2010 privind aprobarea 

bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al municipiului Oneşti pe anul 2010 
şi estimările pentru anii 2011-2013. S-a votat şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru şi 
4 abţineri. 

   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru - primar 
 

  
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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