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MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 

din data de 28 februarie 2013 
 
 

Din totalul de 19 consilieri au fost prezenţi 19 consilieri, şedinţa ordinară a 
Consiliului Local Oneşti din data de 21 martie 2013 fiind legal constituită şi s-au  
supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
1. HOTĂRÂREA NR. 33 din 21 martie 2013 privind aprobarea Programului de 
restructurare al SC TERMON CT S.A. Oneşti. La vot au participat 19 consilieri şi 
s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR. 34 din 21 martie 2013 privind aprobarea bugetului 
consolidat al Municipiului Oneşti, bugetul împrumuturilor interne, bugetul 
instituţiilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2013 şi estimările pentru 
anii 2014 – 2016. La vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi 
pentru şi 04 voturi împotrivă. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

3. HOTĂRÂREA NR. 35 din 21 martie 2013 privind aprobarea Planului de 
acţiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de 
ajutor social. La vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR. 36 din 21 martie 2013 privind aprobarea prelungirii 
perioadei de concesiune a unei suprafeţe de teren. La vot au participat 19 consilieri 
şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                 
5. HOTĂRÂREA NR. 37 din 21 martie 2013 privind  aprobarea încredinţării cu 
titlu gratuit, pe durata de existenţă a capacităţii, a unor suprafeţe de teren aflate în 
administrarea  Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ”SA 
Mediaş, de pe teritoriul Municipiului Oneşti. La vot au participat 18 consilieri şi s-
a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
6. HOTĂRÂREA NR. 38 din 21 martie 2013 privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului Local nr.22 din 28 februarie 2013 privind aprobarea reţelei 
şcolare a municipiului Oneşti pentru anul 2013-2014. La vot au participat 18 
consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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7. HOTĂRÂREA NR. 39 din 21 martie 2013 privind aprobarea modelului 
contractului de concesiune ce urmează a fi încheiat cu S.C. SERVSAL S.A. Oneşti. 
La vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                     

8. HOTĂRÂREA NR. 40 din 21 martie 2013 privind aprobarea „Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor”, în municipiul Oneşti. La vot au participat 19 
consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru . 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

9. HOTĂRÂREA NR. 41 din 21 martie 2013 privind activitatea asistentilor 
personali in semestrul II – 2012. La vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 
19 voturi pentru . 
                                                              Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

 
10. HOTĂRÂREA NR. 42 din 21 martie 2013 privind sustinerea financiara  a 
Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania – filiala judetului Bacau de catre 
Consiliul Local al municipiului Onesti. La vot au participat 19 consilieri şi a fost 
aprobat cu 19 voturi pentru. 

                                               Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

11. HOTĂRÂREA NR. 43 din 21 martie 2013 privind stabilirea numarului 
maxim  de autorizatii taxi care se vor atribui pentru executarea serviciului de 
transport persoane in regim de taxi in Municipiul Onesti. La vot au participat 18 
consilieri şi s-a aprobat cu 18 voturi pentru . 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

12. HOTĂRÂREA NR. 44 din 21 martie 2013 privind aprobarea situaţiei 
GRĂDINII ZOOLOGICE a municipiului Oneşti. La vot au participat 19 consilieri 
şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru . 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

13. HOTĂRÂREA NR. 45 din 21 martie 2013 privind aprobarea documentului 
„Raport privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de calitate a aerului 
pentru pulberi PM10  în municipiul Oneşti”. La vot au participat 19 consilieri şi s-a 
aprobat cu 19 voturi pentru. 

                                               Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

14. HOTĂRÂREA NR. 46 din 21 martie 2013 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr.119/22 noiembrie 2012. La vot au participat 19 consilieri şi s-
a aprobat cu 15 voturi pentru, 02 abţineri şi 02 voturi împotrivă . 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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15. HOTĂRÂREA NR. 47 din 21 martie 2013 privind aprobarea modificării 
Actului constitutiv al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.. La vot au 
participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru . 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

16. HOTĂRÂREA NR. 48 din 21 martie 2013 privind aprobarea Caietului de 
sarcini şi evaluarea construcţiilor mijloace fixe ce trebuiesc demolate în vederea 
ecologizării zonei situate în incinta CET 1 Borzeşti. La vot au participat 19 
consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru . 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

17. HOTĂRÂREA NR. 49 din 21 martie 2013 privind trecerea din administrarea 
SC TERMON CT SA în administrarea Consiliului Local Oneşti a centralelor 
termice de la blocurile ANL. La vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 15 
voturi pentru şi 04 abţineri. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SD/BR 
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