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MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 07 noiembrie 2012 

 
 
 

Din totalul de 19 consilieri au fost prezenţi 14 consilieri, şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local Oneşti din data de 07 noiembrie 2012 fiind legal 
constituită şi s-au  supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.106 din 07 noiembrie 2012 privind aprobarea 
rectificării bugetului local al municipiului Oneşti pe anul 2012. La vot au participat 
14 consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
2.HOTĂRÂREA NR. 107 din 07 noiembrie 2012 privind aprobarea 

finanţării Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. La vot au participat 14 consilieri 
şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                             

3.HOTĂRÂREA NR. 108 din 07 noiembrie 2012 privind acordarea 
tichetelor de masă pentru personalul contractual din cadrul S.C. “Domeniul Public 
Şi Privat Oneşti” S.A.. La vot au participat 14 consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi 
pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                                

4.HOTĂRÂREA NR. 109 din 07 noiembrie 2012 privind aprobarea 
asocierii în participaţie între Municipiul Oneşti şi Clubul Sportiv OK Sport Oneşti. 
La vot au participat 14 consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
5.HOTĂRÂREA NR. 110 din 07 noiembrie 2012 privind aprobarea 

alocării unor sume din bugetul de stat şi bugetul local pentru SC Termon CT SA 
Oneşti în vederea menţinerii în funcţiune a sistemului în sezonul rece 2012-2013. 
La vot au participat 14 consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

6.HOTĂRÂREA NR. 111 din 07 noiembrie 2012 privind atestarea 
apartenenţei unor immobile la domeniul privat al Municipiului Oneşti. La vot au 
participat 13 consilieri şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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7.HOTĂRÂREA NR. 112 din 07 noiembrie 2012 privind aprobarea 
compensării procentuale ce se acordă din bugetul local cu titlu de ajutor pentru 
energia termică în municipiul Oneşti în perioada 01 noiembrie 2012 – 31 martie 
2013. La vot au participat 13 consilieri şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

8.HOTĂRÂREA NR. 113 din 07 noiembrie 2012 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
i8nvestiţia extindere reţea şi branşament gaze naturale – presiune redusă – vestiare 
stadion fotbal (fost CSM) din strada Victor Babeş, municipiul Oneşti. La vot au 
participat 14 consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

9.HOTĂRÂREA NR. 114 din 07 noiembrie 2012 privind aprobarea 
preluării în administrarea Consiliului Local Oneşti a imobilului situate în 
Municipiul Oneşti, str.Libertăţii nr.1, judeţul Bacău. La vot au participat 14 
consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 

 
SD/BR 
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