
 
MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 05 aprilie 2012 

 
Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi 19 consilieri, şedinţa ordinară a 

Consiliului Local Oneşti din data de 05 aprilie 2012 fiind legal constituită şi s-au  supus 
la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 

1. HOTĂRÂREA NR.24 DIN 05 aprilie prin care se ia act de demisia 
consilierului local Cetean Bălănică Mircea Nicolae şi vacantarea mandatului de consilier 
local.La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru . 

                                                                        Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
2. HOTĂRÂREA NR.25 DIN 05 aprilie 2012 privind validarea domnului 

Jitcovici Aurelian Vicenţiu în funcţia de consilier local al municipiului Oneşti. La vot au 
participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
                                                                             

3. HOTĂRÂREA NR.26 DIN 05 aprilie 2012 privind numirea 
administratorului unic la SC Termon CT SA Oneşti. La vot au participat 18 consilieri şi 
s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                                      Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
                                                                                

4. HOTĂRÂREA NR.27 DIN 05 aprilie 2012  privind aprobarea unor 
modificări în structura bugetului local al Municipiului Oneşti. La vot au participat 18 
consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                                      Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
  

5. HOTĂRÂREA NR.28 DIN 05 aprilie 2012  privind aprobarea bilanţului 
contabil, a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2011 la SC 
TERMON CT SA. La vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru şi 
03 abţineri. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
6. HOTĂRÂREA NR.29 DIN 05 aprilie 2012 privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 al SC TERMON CT SA Oneşti..La vot au 
participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
7. HOTĂRÂREA NR.30 DIN 05 aprilie 2012 privind aprobarea bilanţului 

contabil al contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar al anului 2011la SC 
DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT ONEŞTI SA. La vot au participat 18 consilieri şi s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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8. HOTĂRÂREA NR.31 DIN 05 aprilie 2012 privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT ONEŞTI 
SA.La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
9. HOTĂRÂREA NR.32 DIN 05 aprilie 2012 privind aprobarea contului de 

încheiere a execuţiei bugetare pe anul 2011 al unităţi administrative Oneşti... La vot au 
participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
10. HOTĂRÂREA NR.33 DIN 05 aprilie 2012 privind revocarea unui Plan 

Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui Show –  room, în Oneşti, str. Belvedere 
nr.7A, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.2/2010. La vot au participat 18 
consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
11. HOTĂRÂREA NR.34 DIN 05 aprilie 2012 privind aprobarea unui schimb 

de terenuri pentru cimitirul ortodox din cartierul 6 Martie. La vot au participat 18 
consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
12. HOTĂRÂREA NR.35 DIN 05 aprilie 2012 privind aprobarea "Raportului 

anual privind stadiul realizarii masurilor din Planul de calitate a aerului pentru pulberi 
PM10 in municipiul Onesti". La vot au participat 15 consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi 
pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

13. HOTĂRÂREA NR.36 DIN 05 aprilie 2012 privind aderarea Municipiului 
Oneşti la Convenţia Primarilor în vederea dezvoltării unor planuri locale de acţiuni 
pentru promovarea eficienţei energetice şi a energieie durabile. La vot au participat 18 
consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

14. HOTĂRÂREA NR.37 DIN 05 aprilie 2012 privind aprobarea 
documentatiei in faza de studiu de fezabilitate a investitiei ,, Centrala solara de preparare 
a apei calde de consum pentru 500 apartamente , la PT 16 , Municipiul Onesti, Judetul 
Bacau". La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                 Iniţiator:Olteanu Petre Cezar – consilier local şi 
                                         Şova Mihai – viceprimar  

 
15. HOTĂRÂREA NR.38 DIN 05 aprilie 2012 privind asocierea 

Municipiului Oneşti cu Fundaţia „IMPREUNA SPRE VIITOR PE CALEA VIETII”, în 
vederea finanţării şi realizării in comun a unui proiect de interes public local „Centrul 
social pentru copiii străzi – CANDOAREA”. La vot au participat 17 consilieri şi s-a 
aprobat cu 17 voturi pentru. 

                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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16. HOTĂRÂREA NR.39 DIN 05 aprilie 2012 privind aprobarea funcţiilor 
publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul 
permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primarului, instituţiilor/servicilor 
publice din subordinea consiliului local, precum şi serviciului public comunitar local de 
evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti.. La vot au participat 18 consilieri şi s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

17. HOTĂRÂREA NR.40 DIN 05 aprilie 2012 privind aprobarea asocierii în 
participaţiune între municipiul Oneşti şi Fotbal Club Municipal Dinamo Oneşti. La vot au 
participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 
                                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar  
                                                                                  şi Florian Constantin – consilier local 

 
18. HOTĂRÂREA NR.41 DIN 05 aprilie 2012 privind transfomarea 

Serviciului public « Directia de Asistenta Sociala Onesti » in  « Directia Generala de 
Asistenta Sociala Onesti », şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii în mod 
corespunzător. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 
                                                                            Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
19. HOTĂRÂREA NR.42 DIN 05 aprilie 2012 privind privind aprobarea 

casării unor mijloace fixe la SC DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT ONEŞTI SA. La vot 
au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 
                                                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
20. HOTĂRÂREA NR.43 DIN 05 aprilie 2012 privind aprobarea tarifelor la 

Cinema Capitol şi Ştrandul Municipal, precum şi închirierea unor spaţii la aceste 
obiective. La vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru. 
                                                                                 Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
21. HOTĂRÂREA NR.44 DIN 05 aprilie 2012 privind aprobarea contractarii 

unui credit pentru sustinerea cofinantarii si a cheltuielilor eligibile a  proiectelor cu 
finantare  europeana nerambursabila. La vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 
17 voturi pentru. 
                                                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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