
MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 

din data de 05 decembrie 2012 
 

Din totalul de 19 consilieri au fost prezenţi 10 consilieri, şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local Oneşti din data de 05 decembrie 2012 fiind legal constituită şi s-au  
supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 

1. HOTĂRÂREA NR.123 din 05 decembrie 2012 privind aprobarea rectificării 
bugetului local al municipiului Oneşti pe anul 2012. La vot au participat 10 consilieri şi 
s-a aprobat cu 10 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR.124 din 05 decembrie 2012 privind aprobarea atribuirii 
prin licitaţie a contractelor de delegare a traseelor de transport public local de persoane 
prin curse regulate pentru traseele 3 şi 4 din Municipiul Oneşti. La vot au participat 10 
consilieri şi s-a aprobat cu 10 voturi pentru. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                             

3. HOTĂRÂREA NR.125 din 05 decembrie 2012 privind aprobarea modificarii 
Hotărârii Consiliului Local nr. 82/26.09.2012, privind aprobarea statului de funcţii al 
instituţiei publice – CREŞĂ – municipiul Oneşti. La vot au participat 10 consilieri şi s-a 
aprobat cu 10 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                                

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat general Primarului 
municipiului Oneşti în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Oneşti în 
faţa instanţelor judecătoreşti. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 
                                                          Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

 

5. HOTĂRÂREA NR.126 din 05 decembrie 2012 privind aprobarea completării 
Actului constitutiv la SC Domeniu Public şi Privat Oneşti SA. La vot au participat 10 
consilieri şi s-a aprobat cu 10 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
6. HOTĂRÂREA NR.127 din 05 decembrie 2012 privind instituirea cu caracter 

permanent a Zilei Municipiului Oneşti în data de 6 decembrie – Ziua Sfântului Ierarh 
Nicolae. La vot au participat 10 consilieri şi s-a aprobat cu 10 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

7. HOTĂRÂREA NR.128 din 05 decembrie 2012 privind acordarea de la 
bugetul local al municipiului Oneşti a unei sume necesare pentru premierea elevilor şi 
profesorilor oneşteni cu rezultate excepţionale la fazele naţionale şi internaţionale ale  
olimpiadelor/ concursurilor şcolare din anul 2011-2012. La vot au participat 10 consilieri 
şi s-a aprobat cu 10 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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