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MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 11 iulie 2012 

 
 
 

Din totalul de 19 consilieri au fost prezenţi 16 consilieri, şedinţa ordinară a 
Consiliului Local Oneşti din data de 11 iulie 2012 fiind legal constituită şi s-au  
supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.56 din 11 iulie 2012 privind aprobarea rectificării 
bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012. La vot au participat 16 
consilieri şi s-a aprobat cu 16 voturi pentru . 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
2. HOTĂRÂREA NR. 57 din 11 iulie 2012 privind aprobarea utilizării 

sumei de 5 milioane lei din creditul de 14.995.472 lei pentru finanţarea unor 
proiecte din fonduri europene. La vot au participat 16 consilieri şi s-a aprobat cu 16 
voturi pentru. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                             

3. HOTĂRÂREA NR. 58 din 11 iulie 2012 privind aprobarea 
reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în cadrul Consiliului de Administraţie al 
Spitalului Municipal Oneşti. La votul secret au participat 16 consilieri şi s-au 
aprobat membrii Antohe Marica Loredana cu 16 voturi şi Martin Ştefan cu 13 
voturi, iar membrii supleanţi Alexe Corina cu 15 voturi şi Cristea Alexandru cu 14 
voturi. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                                

4. HOTĂRÂREA NR. 59 din 11 iulie 2012 privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului Local nr.39/05.04.2012 privind aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oneşti. 
La vot au participat 16 consilieri şi s-a aprobat cu 12 voturi pentru şi 4 voturi 
împotrivă. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

5. HOTĂRÂREA NR. 60 din 11 iulie 2012 privind aprobarea înfiinţării 
funcţiei de administrator public la nivelul Municipiului Oneşti. La vot au participat 
16 consilieri şi s-a aprobat cu 12 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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6. HOTĂRÂREA NR. 61 din 11 iulie 2012 pentru abrogarea Hotărârii 
Consiliului Local nr.23/10.04.2009 privind aprobarea regulamentului de organizare 
şi funcţionare a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi 
eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau remorcilor staţionate  neregulamentar, 
expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe domeniul public şi/sau privat al  
municipiului Oneşti şi a Hotărârii Consiliului Local nr.21/25.03.2010 privind 
aprobarea atribuirii, studiului de oportunitate şi caietului de sarcini a activităţii de 
blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare/deblocare a autovehiculelor 
şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar, expuse cu scopul vânzării sau 
abandonate pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Oneşti. La vot au 
participat 16 consilieri şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru şi 3 abţineri. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
7. HOTĂRÂREA NR. 62 din 11 iulie 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, aşa cum au 
fost aprobate şi prin H.C.L. nr. 83/2010 şi H.C.L. nr. 88/2011. La vot au participat 
16 consilieri şi s-a aprobat cu 16 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

 
Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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