
MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al municipiului ONEŞTI 

din data de 18 aprilie 2013 
 

Din totalul de 19 de consilieri au fost prezenţi 15 consilieri; şedinţa  ordinară a 
Consiliului local Oneşti din data de 18 aprilie 2013 fiind legal constituită s-au  supus 
la vot următoarele  proiecte de hotărâre: 
 

1. HOTĂRÂREA NR. 50 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea încheierii 
exerciţiului financiar la SC Termon CT SA Oneşti pe anul 2012, Raportul comisiei 
de cenzori şi Raportul administratorului, s-a aprobat cu 13 voturi pentru, 2 abţineri. 

                                                     
2. HOTĂRÂREA NR. 51 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea încheierii 

exerciţiului financiar la SC Domeniu Public şi Privat Oneşti SA pe anul 2012, 
Raportul comisiei de cenzori şi Raportul administratorului, s-a aprobat cu 15 voturi 
pentru. 

                                                     
3. HOTĂRÂREA NR. 52 18 aprilie 2013 privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli şi lista de investiţii pe anul 2013 al SC Domeniu Public şi Privat 
Oneşti SA, s-a aprobat cu 15 voturi pentru. 

                                                     
4. HOTĂRÂREA NR. 53 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea încheierii 

exerciţiului financiar  pe anul 2012 al Unităţii Administrativ Teritoriale Oneşti, s-a 
aprobat cu 15 voturi pentru. 

                                                   
5. HOTĂRÂREA NR. 54 din 18 aprilie 2013 privind  privind aprobarea 

unor modificări în structura bugetului local, s-a aprobat cu 15 voturi pentru. 
 

6. HOTĂRÂREA NR. 55 din 18 aprilie 2013 privind stabilirea taxei 
speciale pentru oficieri căsătorii în afara sediului  Serviciului public de evidenţă a 
persoanei, s-a aprobat cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri. 

                                                     
7. HOTĂRÂREA NR. 56 din 18 aprilie 2013 privind finanţarea organizării 

Proiectului “Absolvent 2013 – Oneştean cu cetăţenie europeană” şi a Târgului de 
oferte educaţionale “O şcoală pentru tine”, s-a aprobat cu 15 voturi pentru. 

                                                                     
8. HOTĂRÂREA NR. 57 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea finanţării 

editării albumului retrospectiv care cuprinde opera pictorului Ghiţă Mocanu, s-a 
aprobat cu 15 voturi pentru. 

 
9. HOTĂRÂREA NR. 58 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea dării în 

folosinţă gratuită a unui spaţiu şi închirierea unor spaţii din Municipiul Oneşti, s-a 
aprobat cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri . 

 



10. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI - CADRU  
privind vânzarea bunurilor  imobile (terenuri şi/sau clădiri) aflate în domeniul privat 
al municipiului Oneşti. Iniţiator: Ene Gheorghe – consilier local. Prezenţi: 14 
consilieri. S-a votat astfel: Pentru 7 voturi: Agapi Mircea, Buzdugan Vasile, Cristea 
Alexandru, Ene Gheorghe, Florian Constantin, Lazăr Aurel, Tofan Ion. Abţineri  7 
voturi : Alexe Corina, Antohe Loredana, Lemnaru Emil, Oprea Dănuţ, Sergentu 
Adrian, Stan Lucian, Zarzu Octavian. Proiectul nu se aprobă. 

 
11. HOTĂRÂREA NR. 59 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea modificării 

Actului constitutiv al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A., s-a fost aprobat cu 
14 voturi pentru. 

 
12. HOTĂRÂREA NR. 60 din 18 aprilie 2013 privind concesionarea unor 

suprafete de teren în vederea construirii de balcoane sub cele de la etajele superioare, 
s-a aprobat cu 13 voturi pentru. 

 
13. HOTĂRÂREA NR. 61 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea înfiinţării 

şi organizării Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în Municipiul Oneşti, s-a 
aprobat cu 14 voturi pentru . 

 
14. HOTĂRÂREA NR. 62 din 18 aprilie 2013 privind stabilirea costurilor 

medii anuale pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii 
drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap de catre Consiliul Local 
Onesti in anul 2013, s-a aprobat cu 14 voturi pentru. 

 
15. HOTĂRÂREA NR. 63 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea 

Contractului de asociere dintre Municipiul Onesti si Fundatia “IMPREUNA  SPRE 
VIITOR“, in  scopul  finantarii si realizarii in comun a a proiectului de interes public 
local: “CENTRUL SOCIAL  PENTRU COPIII STRAZII – CANDOAREA “, s-a 
aprobat cu 14 voturi pentru.   

 
16. HOTĂRÂREA NR. 64 din 18 aprilie 2013 privind asocierea 

Municipiului Onesti cu Compania E-ON Energie SA , in vederea realizarii in comun 
a retelei de alimentare cu  gaz si electricitate  a obiectivului “CENTRUL SOCIAL 
PENTRU COPIII STRAZII – CANDOAREA “,  s-a aprobat cu 14 voturi pentru . 
 

17. HOTĂRÂREA NR. 65 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea modificării 
hotărârii Consiliului local Oneşti nr.11 din 14 februarie 2013 privind asocierea 
Municipiului Oneşti cu Judeţul Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a 
Proiectului „Extinderea si modernizarea  Compartimentului de primire  urgenţe al 
Spitalului Municipal Oneşti”, s-a aprobat cu 14 voturi pentru. 

 
18. HOTĂRÂREA NR. 66 din 18 aprilie 2013 privind atribuirea de teren 

pentru EXTINDEREA COMPARTIMENTULUI DE PRIMIRE URGENTE A 
SPITALULUI MUNICIPAL ONESTI , ALEI SI ACCESE AUTO, s-a aprobat cu 14 



voturi pentru. 
 
19. HOTĂRÂREA NR. 67 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea modificarii 

Hotărârii nr. 39/2012 a Consiliului local al municipiului Oneşti, cu 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, s-a aprobat 
cu 14 voturi pentru. 

 
20. Proiect de hotărâre privind aprobare Studiului de oportunitate, a caietului 

de sarcini si a modalitatii de delegare a gestiunii a activitatii de Dezinfectie, 
dezinsectie si deratizare din cadrul serviciului de salubritate, pentru municipiul 
Onesti. Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar. Proiectul a fost retras de către 
iniţiator. 

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  local pentru  

realizarea lucrărilor de intervenţie în scopul creşterii performanţei energetice a 
clădirilor din Municipiul Oneşti. Iniţiator: Şova Mihai – consilier local. Proiectul a 
fost retras de către iniţiator. 

 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  local pentru  

creşterea performanţei energetice a clădirilor din municipiul Oneşti. Iniţiator: Şova 
Mihai – consilier local. Proiectul a fost retras de către iniţiator. 

 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea certificării energetice a clădirilor 

publice proprietatea Municipiului Oneşti. Iniţiator: Şova Mihai – consilier local. 
Proiectul a fost retras de către iniţiator. 

  
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Incubatorului de Afaceri 

Oneşti. Iniţiator: Şova Mihai – consilier local. Proiectul a fost retras de către 
iniţiator. 

                                       
25. HOTĂRÂREA NR. 68 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea finanţării 

organizării Competiţiei Cupa “Nadia Comăneci” , s-a aprobat cu 14 voturi pentru. 
                                                     

  
Secretarul Municipiului Oneşti 

Cons. Jur. Daniel SPÂNU 
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