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Nr.  18934 / 29.10.2012 
 

MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al municipiului ONEŞTI 

din data de 25 octombrie 2012 
 

Din totalul de 19 de consilieri au fost prezenţi 19 consilieri; şedinţa  ordinară a 
Consiliului local Oneşti din data de 25 octombrie 2012 fiind legal constituită s-au  supus 
la vot următoarele  proiecte de hotărâre: 
 

HOTĂRÂREA NR. 94 din 25 octombrie 2012 privind  aprobarea contractului de 
furnizare/prestare, a caietului de sarcini şi a indicatorilor de performanţă pentru serviciul 
public de alimentare cu energie termică. La vot au participat 19 consilieri. S-a votat cu 19 
voturi pentru. 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 95 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea  contractului  
cadru de furnizare/prestare şi a indicatorilor de performanţă ai serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare. La vot au participat 19 consilieri. S-a votat cu 19 
voturi pentru. 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 96 din 25 octombrie 2012 privind  aprobarea regulamentului 
de organizare şi funcţionare a  indicatorilor de performanţă si a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de iluminat public catre S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti. La vot 
au participat 19 consilieri. S-a votat cu 19 voturi pentru. 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 97 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea ajustarii tarifelor 
la colectarea gunoiului menajer. La vot au participat 19 consilieri. S-a votat cu 13  voturi 
pentru şi 6 abţineri. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 98 din 25 octombrie 2012 privind  aprobarea  Planului de 

ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Oneşti şi serviciului  public comunitar „Serviciul de evidenţă a persoanelor” 
din municipiul Oneşti,  pe anul 2013. La vot au participat 19 consilieri. S-a votat cu 19 
voturi pentru. 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 99 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea statelor de funcţii 

pentru personalul nedidactic al unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 
Oneşti, în anul şcolar 2012/2013. La vot au participat 19 consilieri. S-a votat cu 19 voturi 
pentru. 
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         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 100 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea regimului 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oneşti alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes local. La vot au participat 18 consilieri. S-a votat cu 
18 voturi pentru. 

          Iniţiator: Alexandru Cristea – consilier local 
 
HOTĂRÂREA NR. 101 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea dării în folosinţă 

gratuită a unui spaţiu către Asociaţia „Bucuria Celor Necăjiţi”. La vot au participat 18 
consilieri. S-a votat cu 18 voturi pentru. 
 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

HOTĂRÂREA NR. 102 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea preţului local la 
energia termică  furnizată prin sistem centralizat în municipiul Oneşti. La vot au 
participat 19 consilieri. S-a votat cu 19 voturi pentru. 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 103 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea componenţei 

comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Municipiului Oneşti şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia. La vot au participat 18 consilieri. 
S-a votat cu 18 voturi pentru. 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
HOTĂRÂREA NR. 104 din 25 octombrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedura de atestare  a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de 
“administrator de imobile”. La vot au participat 18 consilieri. S-a votat cu 16 voturi 
pentru şi 2 abţineri. 
                  Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – viceprimar  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind privind aprobarea asocierii în participaţie 

între Municipiul Oneşti şi Clubul Sportiv OK Sport Oneşti. A fost retras de pe ordinea de 
zi de către iniţiator – Victor Laurenţiu Neghină - primar. 

  
HOTĂRÂREA NR. 105 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea încadrării 

sectorului de drum comunal DC 128 pe lungimea de 2,910 km, respectiv un segment de 
drum din str. Buhoci, aflat în administrarea municipiului Oneşti, în categoria drumurilor 
de interes judeţean. La vot au participat 18 consilieri. S-a votat cu 18 voturi pentru. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – viceprimar 
   

Secretarul Municipiului Oneşti 
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