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MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 14 februarie 2013 

 
 

Din totalul de 19 consilieri au fost prezenţi 14 consilieri, şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local Oneşti din data de 14 februarie 2013 fiind legal constituită şi s-au  
supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
1. HOTĂRÂREA NR. 11 din 14 februarie 2013 privind asocierea Municipiului Oneşti 
cu Judeţul Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului “Extinderea şi 
modernizarea compartimentului de primire  urgenţe al Spitalului Municipal Oneşti”. La 
vot au participat 14 consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR. 12 din 14 februarie 2013 privind constituirea Comisiei pentru 
negocierea şi stabilirea redevenţei datorată de SC Servsal SA Oneşti pentru folosirea 
suprafeţelor de teren necesare desfăşurării obiectului de activitate. La vot au participat 14 
consilieri şi s-a aprobat cu 08 voturi pentru şi 06 abţineri. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

3. HOTĂRÂREA NR. 13 din 14 februarie 2013 privind aprobarea completării 
inventarului domeniului public al Municipiului Oneşti. La vot au participat 13 consilieri 
şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru. 

                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR. 14 din 14 februarie 2013 referitor la modificarea H.C.L. 
124/05.12.2012, privind aprobarea atribuirii prin licitaţie a contractelor de delegare a 
traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 3 şi 4 
din municipiul Oneşti. La vot au participat 14 consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                       
5. HOTĂRÂREA NR. 15 din 14 februarie 2013 privind aprobarea modificării şi 
completării Hotărârii Consiliului Local nr.130/13.12.2012, Republicată, privind stabilirea 
nivelului impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale pentru anul 2013 în 
Municipiul Oneşti. La vot au participat 14 consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
6. HOTĂRÂREA NR. 16 din 14 februarie 2013 privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Local nr.83/2011 privind aprobarea schimbării denumirii unor străzi din 
Municipiul Oneşti. La vot au participat 14 consilieri şi s-a aprobat cu 11 voturi pentru şi 
03 voturi împotrivă. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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7. HOTĂRÂREA NR. 17 din 14 februarie 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 14 consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
8. HOTĂRÂREA NR. 18 din 14 februarie 2013 privind aprobarea repartizării unei 
locuinţe ANL antrenorilor de la lotul naţional de gimnastică.La vot au participat 14 
consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru . 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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