
MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 

din data de 17 iunie 2013 
 
 

Din totalul de 19 consilieri au fost prezenţi 15 consilieri, şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local Oneşti din data de 17 iunie 2013 fiind legal constituită şi s-au  supus la vot 
următoarele proiecte de hotărâre: 
 
1. HOTĂRÂREA NR. 89 din 17 iunie 2013 privind aprobarea unor modificări în structura 
bugetului local. La vot au participat 15 consilieri şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru şi 02 
abţineri. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR. 90 din 17 iunie 2013 privind aprobarea cofinanţării organizării unor 
evenimente religioase şi sportive în Municipiul Oneşti. La vot au participat 15 consilieri şi s-a 
aprobat pe articole astfel: 
 -art.1: la vot au participat 15 consilieri şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru şi 02 abţineri; 
 -art.2: la vot au participat 15 consilieri şi s-a aprobat cu 11 voturi pentru şi 04 abţineri; 

-art.3: la vot au participat 15 consilieri şi s-a aprobat cu 09 voturi pentru şi 06 abţineri; 
                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

3. HOTĂRÂREA NR. 91 din 17 iunie 2013 privind aprobarea dării în administrare 
Serviciului Judeţean de Ambulanţă  Bacău a unor buniri imobile. La vot au participat 15 
consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR. 92 din 17 iunie 2013 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica 
deschisa a suprafetei de 517,24 ha pajisti. La vot au participat 15 consilieri şi s-a aprobat cu 13 
voturi pentru şi 02 abţineri. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                 

5. HOTĂRÂREA NR. 93 din 17 iunie 2013 privind  aprobarea participării Municipiului 
Oneşti la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2013, în 
vederea achiziţionării unor autoturisme prin acest program, de către Municipiul Oneşti. La vot 
au participat 15 consilieri şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru, 01 vot împotrivă şi 01 abţinere. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

6. HOTĂRÂREA NR. 94 din 17 iunie 2013 privind aprobarea relocării exemplarelor de 
animale din colecţia Grădinii Zoologice a municipiului Oneşti. La vot au participat 15 consilieri 
şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
             Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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