
MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE  
a Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 

din data de 18 iulie 2013 
 

Din totalul de 19 de consilieri în funcţie au fost prezenţi 15 consilieri, 
şedinţa extraordinară a Consiliului Local Oneşti din data de 18 iulie 2013 fiind 
legal constituită şi s-au supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 

 
1. PROIECT de hotărâre privind aprobarea promovării la instanţele de 

judecată a unor acţiuni privind serviciile publice de salubritate şi de alimentare cu 
apă şi canalizare din municipiul Oneşti.  

Iniţiator: Laurenţiu Victor Neghină – primar 
Retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 

 

2. HOTĂRÂREA NR.103 din 18 iulie 2013  privind aprobarea rectificării 
bugetului local al municipiului Oneşti pe anul 2013. La vot au participat 15 
consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru şi o abţinere. 

                                                        Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                       

3. PROIECT de hotărâre privind cofinanţarea etapei Campionatului 
Naţional de Drift ce se va desfăşura în Oneşti în perioada 9 – 11 august 2013. 

Iniţiatori: Laurenţiu Victor Neghină – primar şi 
Gnatiuc Nicolae – viceprimar  

Retras de pe ordinea de zi de către iniţiatori. 
 

4. PROIECT de hotărâre privind aprobarea premierii sportivei Lavric 
Mirela legitimată la CSM Oneşti, pentru medalia de aur obţinută la Campionatul 
European de Atletism de Tineret în proba de 800 de metri. 

                                                           Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – viceprimar  
Retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 

 

5. HOTĂRÂREA NR.104 din 18 iulie 2013  privind aprobarea premierii 
elevei Marin Bianca Maria, absolventă a Colegiului Sportiv “Nadia Comăneci” 
Oneşti care a obţinut media 10 la examenul naţional de Bacalaureat 2013.                                                 
La vot au participat 15 consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru. 

                                                        Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar  
 

6. HOTĂRÂREA NR.105 din 18 iulie 2013  aprobarea finanţării stagiului 
de pregătire sportivă în perioada 27 august – 3 septembrie 2013 pentru sportivii 
care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – 
etapele zonale şi naţionale. La vot au participat 15 consilieri şi s-a aprobat cu 15 
voturi pentru. 
                                                                   Iniţiator: Agapi Mircea – consilier local  

 
Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 


	MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE

