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MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al municipiului ONEŞTI 

din data de 31 august 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.54 din 31 august 2010 -    privind aprobarea rectificării 
bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2010. S-a votat şi s-a aprobat în 
unanimitate de voturi. 
                                            Iniţiator: ing. Emil Lemnaru - primar 
 

HOTĂRÂREA NR.55 din 31 august 2010 - privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate pentru obiectivul „Extindere cimitir cartier Borzeşti – municipiul 
Oneşti”. S-a votat şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru şi o abţinere. 
                                                     Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR.56 din 31 august 2010 - privind aprobarea Master 
Planului Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Bacau şi a Listei 
de investitii prioritare pentru sectorul deseuri la nivelul judeţului Bacău. S-a votat 
şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
                                                     Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

HOTĂRÂREA NR.57 din 31 august 2010 - privind aprobarea reactualizării 
izlazului municipal aflat în administrarea municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a 
aprobat în unanimitate de voturi. 
                                                     Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
 

HOTĂRÂREA NR.58 din 31 august 2010 - privind aprobarea transmiterii 
fără plată a unor terenuri din proprietatea municipiului Oneşti în proprietatea unor 
unităţi de cult. S-a votat şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru şi o abţinere. 
                                                     Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 

HOTĂRÂREA NR.59 din 31 august 2010 - privind aprobarea achiziţionării 
unei suprafeţe de teren pentru amenajarea unui cimitir ortodox în Cartierul „6 
Martie” din municipiul Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru şi o 
abţinere. 
                                                     Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 



HOTĂRÂREA NR.60 din 31 august 2010 -  privind înfiinţarea Comisiei 
speciale de analiză şi verificare a modului de funcţionare a reţelei de apă şi de 
canalizare din municipiul Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi. 
                                     Iniţiator: consilier Panfil Gelu Ionuţ 
 
  
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti 
Cons. Jur. Daniel SPÂNU 
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