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MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 20 mai 2013 

 
 

Din totalul de 19 consilieri au fost prezenţi 18 consilieri, şedinţa ordinară a 
Consiliului Local Oneşti din data de 20 mai 2013 fiind legal constituită şi s-au  supus la 
vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
1. HOTĂRÂREA NR. 69 din 20 mai 2013 privind aprobarea modului de utilizare a 
creditului în sumă de 14.967.129,51 lei. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 
18 voturi pentru. 

                                                             Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR. 70 din 20 mai 2013 privind aprobarea finanţării unor manifestări 
artistice în zilele 1-2 iunie 2013, a Concursului Naţional de Handbal „Cupa Oneşti”- 
ediţia a XVII-a şi stabilirea unui tarif special la Cinema „Capitol”. La vot au participat 18 
consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                             Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

3. HOTĂRÂREA NR. 71 din 20 mai 2013 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2013 
la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. La 
vot au participat 17 consilieri şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru. 

                                                             Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR. 72 din 20 mai 2013 privind aprobarea  contractului de delegare a  
gestiunii  serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în  
municipiul Oneşti. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                             Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                       
5. HOTĂRÂREA NR. 73 din 20 mai 2013 privind aprobarea modificării Hotărârii 
consiliului local nr.109/07 noiembrie 2012 privind aprobarea asocierii în participaţie între 
Municipiul Oneşti şi Clubul Sportiv OK Sport Oneşti. La vot au participat 18 consilieri şi 
s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 
                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
6. HOTĂRÂREA NR. 74 din 20 mai 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru 
detinerea, cresterea animalelor domenstice şi a păsărilor de curte pe raza municipiului 
Onesti. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                            Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

7.HOTĂRÂREA NR. 75 din 20 mai 2013 privind aprobarea concesionarii şi închiriereii 
a unor suprefeţe de teren. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi 
pentru. 
                                                                  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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8. HOTĂRÂREA NR. 76 din 20 mai 2013 privind aprobarea modificării Statului de 
funcţii al Directiei Generale de Asistenta Sociala Onesti. La vot au participat 17 consilieri 
şi s-a aprobat cu 17 voturi pentru. 
                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
9. HOTĂRÂREA NR. 77 din 20 mai 2013 referitor la aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului local nr. 69 din 08.08.2012 privind aprobarea Programului de acordare a 
ajutoarelor de urgenţă. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi 
pentru. 
                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

 
10. HOTĂRÂREA NR. 78 din 20 mai 2013 privind aprobarea concesionării prin 
licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 248,47 ha păşune. La vot au participat 18 
consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 
                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

 
11. HOTĂRÂREA NR. 79 din 20 mai 2013 privind aprobarea completării inventarului 
domeniului public al Municipiului Oneşti. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat 
cu 18 voturi pentru. 
                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

 
12. HOTĂRÂREA NR. 80 din 20 mai 2013 privind aprobarea constituirii unui drept de 
superficie către CNTEE “Transelectrica” SA pentru toată durata de viaţă a instalaţiei 
electrice, a doua terenuri în suprafaţă de 448 mp pentru reamplasarea a doi stâlpi 
aparţinând LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava ca urmare a execuţiei lucrării “Supraînălţare 
LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava în zona depozitului de deşeuri neconform din 
Municipiul Oneşti”. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 
                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

 
13. HOTĂRÂREA NR. 81 din 20 mai 2013 privind aprobarea modificării şi completării 
Hotărârii Consiliului Local nr. 130 din 13 decembrie 2012, Republicată. La vot au 
participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 
                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
     Cons. jur. Daniel SPÂNU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SD/BR 


	MINUTA ŞEDINŢEI

