
 
MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 09 martie 2012 

 
Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi 20 consilieri, şedinţa ordinară a 

Consiliului Local Oneşti din data de 09 martie 2012 fiind legal constituită şi s-au  supus 
la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 

1. HOTĂRÂREA NR.16 DIN 09 martie 2012 prin care se ia act de demisia 
consilierului local Panfil Gelu Ionuţ şi vacantarea mandatului de consilier local. La vot au 
participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru şi 03 voturi împotrivă. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
2. HOTĂRÂREA NR.17 DIN 09 martie 2012 privind modificarea Hotărârii nr. 

51/2010 pentru Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Oneşti. La vot au participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
                                                                             

3. HOTĂRÂREA NR.18 DIN 09 martie 2012 privind aprobarea reactualizării 
izlazului municipal aflat în administrarea municipiului Oneşti. La vot au participat 20 
consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
                                                                                

4. HOTĂRÂREA NR.19 DIN 09 martie 2012  privind eşalonarea la plata 
impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul 
local pentru persoanele beneficiare de servicii şi prestaţii sociale din Municipiul Onesti. 
La vot au participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
  

5. HOTĂRÂREA NR.20 DIN 09 martie 2012  privind stabilirea costurilor 
medii anuale pentru finantarea Serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii 
drepturilor copilului si a persoanelor adulte cu handicap de catre Consiliul Local Onesti 
in anul 2012. La vot au participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
6. HOTĂRÂREA NR.21 DIN 09 martie 2012  privind aprobarea unor 

închirieri, concesiuni şi darea în administrare a unor bunuri proprietatea municipiului 
Oneşti.La vot au participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru, 02 voturi 
împotrivă şi 03 abţineri. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
7. HOTĂRÂREA NR.22 DIN 09 martie 2012  privind nominalizarea 

cenzorilor la SC Termon CT SA. La vot au participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 15 
voturi pentru şi 05 abţineri. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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8. HOTĂRÂREA NR.23 DIN 09 martie 2012  privind aprobarea finanţării 
executării branşamentelor la reţeaua de alimentare cu apă potabilădin cartierul Borzeşti, 
municipiul Oneşti. La vot au participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 

                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 
 
 
 
 

 
Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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