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MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 28 iunie 2011 

 
 
 

Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi 18 consilieri, şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Oneşti din data de 28 iunie 2011 fiind legal constituită şi s-au  
supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.39 DIN 28 iunie 2011 – privind încetarea de drept a 
mandatului de consilier local al doamnei Voinea Teodora Aurelia ca urmare a 
demisiei acesteia. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR.40 DIN 28 iunie 2011 – privind validarea domnului 
Munteanu L. Vasile în funcţia de consilier local al municipiului Oneşti. S-a votat şi 
s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
3. HOTĂRÂREA NR. 41 DIN 28 iunie 2011 – privind aprobarea unor 

modificări în structura bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2011. S-a 
votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR. 42 DIN 28 iunie 2011 – privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului 
Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

Iniţiator: Şova Mihai – viceprimar 
 

5. HOTĂRÂREA NR. 43 DIN 28 iunie 2011 – privind reorganizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 
13 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 

Iniţiator: Şova Mihai – viceprimar 
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6. HOTĂRÂREA NR. 44 DIN 28 iunie 2011 – privind darea in 
administrarea Consiliului Judetean Bacau a străzii Anghel Saligny din Oneşti 
pentru construirea obiectivului de investitii "Racord la retele existente de 
alimentare cu apa si canalizare şi bransamente la retele de energie electrica pentru 
Complex deseuri Onesti" in cadrul Proiectului "Sistem integrat de management al 
deseurilor solide in judetul Bacau". S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 

7. HOTĂRÂREA NR. 45 DIN 28 iunie 2011 – privind aprobarea vânzării 
unui spaţiu cu destinaţie de cabinet medical. S-a votat şi s-a aprobat 17 voturi 
pentru, dl. consilier Florian Constantin abţinându-se de la vot. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

8. HOTĂRÂREA NR. 46 DIN 28 iunie 2011 – privind aprobarea situaţiilor 
financiare ale S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. pentru anul 2010. S-a 
votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

9. HOTĂRÂREA NR. 47 DIN 28 iunie 2011 – privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 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 
 

10. HOTĂRÂREA NR. 48 DIN 28 iunie 2011 – aprobarea situaţiilor 
financiare ale S.C. Termon CT S.A. pentru anul 2010. S-a votat şi s-a aprobat 13 
voturi pentru şi 5 abţineri. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 

 
Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
 
 
 
 

SD/JRS 


	MINUTA ŞEDINŢEI

