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MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 08 august 2012 

 
 

Din totalul de 19 consilieri au fost prezenţi 18 consilieri, şedinţa ordinară a 
Consiliului Local Oneşti din data de 08 august 2012 fiind legal constituită şi s-au  
supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.63 din 08 august 2012 privind aprobarea premierii 
elevei Brumă Mara, olimpică naţională la fizică şi absolventă a Colegiului Naţional 
“Dimitrie Cantemir” şi  a elevei Matei I.Denisa – Alexandra, şefa promoţiei 2012 a 
Şcolii cu clasele I – VIII “George Călinescu”. La vot au participat 18 consilieri şi 
s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
2. HOTĂRÂREA NR. 64 din 08 august 2012 privind aprobarea rectificării 

bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012. La vot au participat 18 
consilieri şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                             

3. HOTĂRÂREA NR. 65 din 08 august 2012 privind aprobarea 
modificării Anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.85/05.11.2009 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în municipiul Oneşti, 
aprobate şi prin H.C.L. nr. 83/2010 şi H.C.L. nr. 88/2011. La vot au participat 18 
consilieri şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                                

4. HOTĂRÂREA NR. 66 din 08 august 2012 privind stabilirea nivelului 
maxim al tarifelor practicate de transportatorii autorizaţi pentru activitatea de 
transport persoane în regim de taxi din municipiul Oneşti. La vot au participat 18 
consilieri şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

5. HOTĂRÂREA NR. 67 din 08 august 2012 privind aprobarea unor 
modificări referitoare la transportul public local de persoane din municipiul Oneşti. 
La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
6. HOTĂRÂREA NR. 68 din 08 august 2012 privind nominalizarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în consiliile de administraţie ale unităţilor 



 2 

de învăţământ preşcolar din municipiul Oneşti pentru anul şcolar 2012-2013. La 
vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi.   

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
7. HOTĂRÂREA NR. 69 din 08 august 2012 privind aprobarea 

Programului de acordare a ajutoarelor de urgenţă. La vot au participat 18 consilieri 
şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru şi o abţinere. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
8. HOTĂRÂREA NR. 70 din 08 august 2012 privind aprobarea trecerii 

din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oneşti, casării, demolării şi 
valorificării construcţiilor de la cazanele 3X100 tone/oră de la activul CET 
Borzeşti 3X50MW, etapa de cogenerare. La vot au participat 18 consilieri şi s-a 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

                                                    Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – viceprimar 
 
9. HOTĂRÂREA NR. 71 din 08 august 2012 privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.4 din 03 februarie 2012 privind 
aprobarea reţelei şcolare a municipiului Oneşti pentru anul 2012-2013. La vot au 
participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
10. HOTĂRÂREA NR. 72 din 08 august 2012 privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.58/11 iulie 2012 privind numirea 
reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în cadrul Consiliului de Administraţie al 
Spitalului Municipal Oneşti. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 16 
voturi pentru şi 2 abţineri. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii perioadei de 

tragere a împrumutului de 14.995.472 lei de la 31.12.2012 la 30.11.2014. La vot au 
participat 18 consilieri şi proiectul a fost respins cu 9 voturi pentru, 5 voturi 
împotrivă şi 4 abţineri. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
12. HOTĂRÂREA NR. 73 din 08 august 2012 privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului local nr.41 din 05 aprilie 2012 privind 
transformarea Serviciului public „Directia de Asistenta Sociala Onesti” în 
„Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti”, aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu unanimitate 
de voturi. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 



 3 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea donării speciilor de 
animale din colecţia Grădinii Zoologice a municipiului Oneşti. La vot au participat 
18 consilieri şi proiectul a fost respins cu 6 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 6 
abţineri. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului 

Local nr.97 din 30 noiembrie 2011 privind achiziţionare utilaje pentru lucrări de 
reparaţie drumuri în municipiul Oneşti. La vot au participat 18 consilieri şi 
proiectul a fost respins cu 18 abţineri. 

                                                    Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – viceprimar 
 

 
Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SD/JRS 


	MINUTA ŞEDINŢEI

