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MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 

din data de 16 ianuarie 2013 
 
 

Din totalul de 19 consilieri au fost prezenţi 18 consilieri, şedinţa ordinară a 
Consiliului Local Oneşti din data de 16 ianuarie 2013 fiind legal constituită şi s-au  
supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 

1. HOTĂRÂREA NR.1 din 16 ianuarie 2013 prin care se ia act de demisia 
domnului consilier Bujor Dumitru Marcel şi se declară vacant mandatul de 
consilier local. La vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru 
şi 01 abţineri. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
2. HOTĂRÂREA NR.2 din 16 ianuarie 2013 privind validarea domnului 

Buzdugan Vasile în funcţia de consilier local al municipiului Oneşti. La vot au 
participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

3. HOTĂRÂREA NR.3 din 16 ianuarie 2013 privind aprobarea acoperirii 
definitive a deficitului bugetar din secţiunea de dezvoltare din excedentul bugetului 
local. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                                

4. HOTĂRÂREA NR. 4 din 16 ianuarie 2013 pentru stabilirea nivelului 
impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale pentru anul 2013 în Municipiul 
Oneşti. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 12 voturi pentru şi 06 
voturi împotrivă. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
5. Proiect de Hotarare privind aprobarea Procedurii de atribuire şi a 

criteriilor de selecţie a operatorilor taxi şi taximetriştilor independenţi si de 
stabilire a  Comisiei de aplicare a acestora a fost retras de pe ordinea de zi de către 
iniţiator. 

                                               Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

6.HOTĂRÂREA NR. 5 din 16 ianuarie 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 18 consilieri şi s-a 
aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a municipiului Oneşti 

pentru anul 2013-2014 a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 
                                                      Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

 
 

8.HOTĂRÂREA NR. 6 din 16 ianuarie 2013 privind aprobarea 
modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 
Municipiului Oneşti. La vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 17 voturi 
pentru. 

                                                          Iniţiator: Nicolae Gnatiuc – viceprimar 
                                                                      Şova Mihai – consilier local 

 
9. HOTĂRÂREA NR. 7 din 16 ianuarie 2013 privind aprobarea 

prelungirii perioadei de valabilitate a  Planului Urbanistic General şi a 
Regulamentului local de Urbanism al Municipiului Oneşti. La vot au participat 17 
consilieri şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

 
10. HOTĂRÂREA NR. 8 din 16 ianuarie 2013 privind incheierea unui 

acord de parteneriat public-privat avand ca obiectiv ingrijirea persoanelor varstnice 
din Centrul Social Slobozia, muncipiul Onesti si aprobarea bugetului de venituri si 
cheltueli pentru anul 2013.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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