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MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 22 noiembrie 2012 

 
 

Din totalul de 19 consilieri au fost prezenţi 17 consilieri, şedinţa ordinară a 
Consiliului Local Oneşti din data de 22 noiembrie 2012 fiind legal constituită şi s-
au  supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.115 din 22 noiembrie 2012 privind aprobarea 
rectificării bugetului local al municipiului Oneşti pe anul 2012. La vot au participat 
174 consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru şi 02 abţineri. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
2.HOTĂRÂREA NR. 116 din 22 noiembrie 2012 privind aprobarea 

alocării unor sume pentru organizarea unor evenimente cultural-artistice şi sportive 
în Municipiul Oneşti. La vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 16 voturi 
pentru şi 01 abţineri. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                             

3.HOTĂRÂREA NR. 117 din 22 noiembrie 2012 privind modificarea 
Hotărârii nr. 39/2012 a Consiliului local al municipiului Oneşti pentru  Statul de 
funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti şi al 
instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local al primăriei 
Municipiului Oneşti. La vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 17 voturi 
pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                                

4.HOTĂRÂREA NR. 118 din 22 noiembrie 2012 privind aprobarea 
Caietului de sarcini în vederea elaborării Planului Urbanistic General al 
Municipiului Oneşti. La vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 17 voturi 
pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
5.HOTĂRÂREA NR. 119 din 22 noiembrie 2012 privind sprijinirea 

asociaţiilor de proprietari din municipiul Oneşti în vederea reabilitării termice a 
condominiilor, prin finanţarea de la bugetul local a unei cote în cuantum de maxim 
30% din valoarea prevăzută în devizul general de lucrări, conform O.U.G. 
nr.69/2010 şi a Legii nr.153/2011. La vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat 
cu 16 voturi pentru şi 01 abţineri. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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6.HOTĂRÂREA NR. 120 din 22 noiembrie 2012 privind aprobarea 

indemnizaţiei cenzorilor de la S.C. Termon C.T. S.A. Oneşti. La vot au participat 
17 consilieri şi s-a aprobat cu 16 voturi pentru şi 01 abţineri. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
7.HOTĂRÂREA NR. 121 din 22 noiembrie 2012 privind aprobarea 

completării şi modificării Hotărârii nr.40/05 aprilie 2012 privind aprobarea 
asocierii în participaţie între Municipiul Oneşti şi Fotbal Club Municipal Dinamo 
Oneşti. La vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

8.HOTĂRÂREA NR. 122 din 22 noiembrie 2012 privind prelungirea 
perioadei de activitate a Comisiei de analiză a situaţiei privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Oneşti La vot au participat 17 
consilieri şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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