
MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al municipiului ONEŞTI 

din data de 09 aprilie 2011 
 
 

Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi la şedinţa ordinară 18 consilieri şi s-au supus 
la vot următoarele proiecte de hotărâre:  
 
HOTĂRÂRE nr. 16 din 09 aprilie 2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
investiţia “Reparaţii Infrastructură Rutieră” în municipiul Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat 
cu 13 voturi pentru şi 5 abţineri. 
 
HOTĂRÂRE nr. 17 din 09 aprilie 2011 privind aprobarea contractării şi garantării unei 
finanţări rambursabile interne în valoare de 14.995,472 mii lei necesară lucrărilor de 
“Reparaţii Infrastructură Rutieră” în municipiul Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 13 voturi 
pentru şi 5 abţineri.  
 
HOTĂRÂRE nr. 18 din 09 aprilie 2011 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru 
contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 14.995,472 mii 
lei. S-a votat şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru şi 5 abţineri.  
 

HOTĂRÂRE nr. 19 din 09 aprilie 2011 privind aprobarea Studiului de 
fundamentare a deciziei de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de 
depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in Judetul Bacau” 
pentru un numar de 39 de localitati din Judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe 
ale depozitului conform de deşeuri. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi.  
 
HOTĂRÂRE nr. 20 din 09 aprilie 2011 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.S-a votat şi s-a 
aprobat în unanimitate de voturi.  
 
HOTĂRÂRE nr. 21 din 09 aprilie 2011 privind aprobarea unor modificări în structura 
bugetului local al Municipiului Oneşti  şi al contului de execuţie al bugetului local pe 
trimestrul I al anului 2011. S-a votat şi s-a aprobat în unanimitate de voturi.  
 
HOTĂRÂRE nr. 22 din 09 aprilie 2011 privind alegerea viceprimarului municipiului 
Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru .  
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