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MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 

din data de 05 iunie 2013 
 
 

Din totalul de 19 consilieri au fost prezenţi 17 consilieri, şedinţa ordinară a 
Consiliului Local Oneşti din data de 05 iunie 2013 fiind legal constituită şi s-au  
supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
1. HOTĂRÂREA NR. 83 din 05 iunie 2013 privind aprobarea unor modificări în 
structura bugetului local. La vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 17 
voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR. 84 din 05 iunie 2013 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 17 consilieri şi s-a aprobat cu 17 voturi. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

3. HOTĂRÂREA NR. 85 din 05 iunie 2013 privind aprobarea completării 
Anexei nr.2 de la Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 13 decembrie 2012, 
Republicată. La vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru şi 
02 abţineri. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR. 86 din 05 iunie 2013 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 39/2012 privind  aprobarea funcţiilor publice, organigramei, 
numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului 
local, aparatul de specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din 
subordinea consiliului local, precum şi serviciului public comunitar local de 
evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti. La vot au participat 17 consilieri şi s-
a aprobat cu 17 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                 
5. HOTĂRÂREA NR. 87 din 05 iunie 2013 privind  aprobarea modificării 
statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a municipiului Oneşti. 
La vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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6. HOTĂRÂREA NR. 88 din 05 iunie 2013 privind aprobarea cofinanţării 
Asociaţiei Sportive “Fotbal Club Municipal Dinamo 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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