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MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 28 octombrie 2011 

 
 
 

Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi 19 consilieri, şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Oneşti din data de 28 octombrie 2011 fiind legal constituită şi 
s-au  supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.77 DIN 28 octombrie 2011 – privind rectificarea 
bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2011. La vot au participat 19 
consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

1. HOTĂRÂREA NR.78 DIN 28 octombrie 2011 – privind aprobarea unui 
ajutor financiar Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. La vot au participat 19 
consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi aplicarea Hotătârii 

Consiliului Local nr.12 din 26 februarie 2009. La vot au participat 19 consilieri şi 
proiectul de hotărâre a fost respins cu 7 voturi pentru (Bereczki Endre, Ciobanu 
Gheorghe, Dănilă Emil, Drăgoi Nicolae, Munteanu Gh. Vasile, Negoiţă Ion, Tofan 
Ion), 6 voturi împotrivă (Coandă Gh. Bebe, Ene Gheorghe, Florian Constantin, 
Martin Ştefan, Munteanu L. Vasile, Panfil Gelu-Ionuţ) şi 6 abţineri (Cetean 
Bălănică Mircea Nicolae, Nicolcea Gelu Titel, Olteanu Petre Cezar, Oprea Dănuţ, 
Şova Mihai, Zarzu Ciprian). 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR.79 DIN 28 octombrie 2011 – privind aprobarea 
statelor de funcţii  pentru personalul nedidactic al unităţilor de învăţământ din 
municipiul Oneşti, în anul şcolar 2011 – 2012. La vot au participat 19 consilieri şi 
s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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5. HOTĂRÂREA NR.80 DIN 28 octombrie 2011 – privind aprobarea 
concesionării unor suprafeţe de teren. La vot au participat 19 consilieri şi s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru şi o abţinere. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

6. HOTĂRÂREA NR.81 DIN 28 octombrie 2011 – privind nominalizarea 
reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în consiliile de administraţie ale unităţilor 
de învăţământ preşcolar din municipiul Oneşti pentru anul şcolar 2011-2012. La 
vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 

Iniţiator: Mihai Şova – viceprimar 
 

7. HOTĂRÂREA NR.82 DIN 28 octombrie 2011 – privind aprobarea 
modificării organigramei şi statelor de funcţii a aparatului de specialitate al 
primarului şi al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Oneşti. La vot 
au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

8. HOTĂRÂREA NR.83 DIN 28 octombrie 2011 – privind aprobarea 
redenumirii unor străzi din municipiul Oneşti. La vot au participat 19 consilieri şi 
s-a aprobat cu 13 voturi pentru şi 6 abţineri. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

9. HOTĂRÂREA NR.84 DIN 28 octombrie 2011 – 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. La vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat parţial cu 13 
voturi pentru şi 6 abţineri, fără art.3 şi art.4 pentru care este nevoie de votul a două 
treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

10. HOTĂRÂREA NR.85 DIN 28 octombrie 2011 – privind aprobarea 
casării mijloacelor fixe scoase din funcţiune clădire principală cazane C.E.T. 
Borzeşti şi clădire sală cazane GR6 CET de la activul CET 3X50 MW Borzeşti, 
etapa de cogenerare. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi 
pentru. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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