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M I N U T A  

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 13  decembrie 2012 

 
 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local Oneşti din data de 13 decembrie 2012 
au fost prezenţi toţi cei 19 consilieri locali în funcţie, aceasta fiind declarată ca legal 
constituită. S-au supus la vot cele 9 proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi şi 
au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.129 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea 
rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012. La vot au participat 
19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
2. HOTĂRÂREA NR.130 din 13 decembrie 2012 privind stabilirea 

nivelului impozitelor şi taxelor locale şi aunor taxe speciale pentru anul 2013 în 
municipiul Oneşti. La vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi 
pentru şi 5 abţineri. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                             

3. HOTĂRÂREA NR.131 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în 
municipiul Oneşti. La vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi 
pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                                

4. HOTĂRÂREA NR.132 din 13 decembrie 2012 privind acordarea unui 
mandat general preşedintelui de şedinţă în exerciţiu în vederea reprezentării 
intereselor Consiliului Local al Municipiului Oneşti în justiţie. La vot au participat 
19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
5. HOTĂRÂREA NR.133 din 13 decembrie 2012 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a Municipiului 
Oneşti. La vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – viceprimar 
 

6. HOTĂRÂREA NR.134 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea 
„Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si 
financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta” a municipiului 
Oneşti. La vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 



 2 

 
7. HOTĂRÂREA NR.135 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea 

completării Hotărârii Consiliului local nr.128/05 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 19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

8. HOTĂRÂREA NR.136 din 13 decembrie 2012 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local nr.104 din 25.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de 
„administrator de imobile”. La vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 
voturi pentru. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – viceprimar 
 

9. HOTĂRÂREA NR.137 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea 
alocării unei sume pentru finanţarea lucrărilor investiţiilor „Montare convertizoare 
de frecvenţă la electropompele de circulaţie de încălzire din cele 22 centrale termice 
de cartier din municipiul Oneşti” şi „Montare de cazane de apă caldă pentru 
preparare apei calde menajere în 18 CT de cvartal existente în Oneşti”. La vot au 
participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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