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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 16 consilieri, şedinţa ordinară a 
Consiliului Local Oneşti din data de 28 februarie 2013 fiind legal constituită şi s-au  
supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
1. HOTĂRÂREA NR. 19 din 28 februarie 2013 privind privind aprobarea 
utilizării sumei de 1.118.900,65 lei, din creditul de 14.995.472 lei, pentru 
finanţarea unor proiecte din fonduri europene. La vot au participat 16 consilieri şi 
s-a aprobat cu 16 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR. 20 din 28 februarie 2013 privind aprobarea închirierii 
unor spaţii comerciale în incinta Pieţei Agroalimentare Oneşti. La vot au participat 
16 consilieri şi s-a aprobat cu 16 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

3. HOTĂRÂREA NR. 21 din 28 februarie 2013 privind privind concesionarea 
unor suprafeţe de teren către S.C. SERVSAL S.A. Oneşti. La vot au participat 16 
consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru, 01 abţineri şi 01 voturi împotrivă. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR. 22 din 28 februarie 2013 privind aprobarea reţelei şcolare 
a municipiului Oneşti pentru anul 2013-2014. La vot au participat 16 consilieri şi 
s-a aprobat cu 16 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                 
5. HOTĂRÂREA NR. 23 din 28 februarie 2013 privind  aprobarea procedurii de  
atribuire, a criteriilor de selectie a operatorilor taxi si taximetristilor  independenti 
si de stabilire a comisiei de aplicare a acestora. La vot au participat 16 consilieri şi 
s-a aprobat cu 16 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
6. HOTĂRÂREA NR. 24 din 28 februarie 2013 privind aprobarea studiului de 
oportunitate, a caietului de sarcini , indicatorilor de performanţă şi caietul de 
sarcini al licenţelor de traseu, pentru traseul nr.3 ( Cartier Buhoci – B-dul Oituz – 
Gară – Calea Mărăşeşti – Biserica Ştefan cel Mare – Chimcomplex – Fântânele – 
Rafo – str. Cauciucului ( TCR ))şi traseul nr. 4 ( La Capucini – B-dul Republicii – 
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Gară – str. Zemeşului – Slobozia Nouă – Slobozia Veche  şi retur ). La vot au 
participat 15 consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

7. HOTĂRÂREA NR. 25 din 28 februarie 2013 privind aprobarea tarifului 
abonamentelor de parcare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
sistemului de parcare cu plată în municipiul Oneşti. La vot au participat 15 
consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru. 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
                                                                    Gnatiuc Nicolae - viceprimar  

                                                                        
8. HOTĂRÂREA NR. 26 din 28 februarie 2013 privind aprobarea 
parteneriatului Municipiului Oneşti cu Colegiul Naţional “Dimitrie Cantemir” 
Oneşti  în vederea coorganizării Proiectului  “Absolvent 2013 – Oneştean cu 
cetăţenie europeană”.La vot au participat 15 consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi 
pentru . 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

9. HOTĂRÂREA NR. 27 din 28 februarie 2013 privind aprobarea organizării 
Târgului de oferte educaţionale “O şcoală pentru tine”.La vot au participat 15 
consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru . 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii nr.22 din 10 aprilie 
2009 şi a Hotărârii nr.13 din 03 februarie 2012. La vot au participat 15 consilieri şi 
a fost respins cu 03 voturi pentru, 11 abţineri şi 01 voturi împotrivă. . 

                                               Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

11. HOTĂRÂREA NR. 28 din 28 februarie 2013 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 41 din 05 aprilie 2012 privind  transformarea Serviciului 
public « Directia de Asistenta Sociala Onesti » in  « Directia Generala de Asistenta 
Sociala Onesti », aprobarea organigramei şi a statului de funcţii La vot au 
participat 15 consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru . 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

12. HOTĂRÂREA NR. 29 din 28 februarie 2013 privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului Local nr.116 din 22 noiembrie 2012 şi ale Hotărârii 
Consiliului Local nr. 127 din 05 decembrie 2012. La vot au participat 15 consilieri 
şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru . 

                                                    Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

13. HOTĂRÂREA NR. 30 din 28 februarie 2013 hotărâre privind aprobarea 
încheierii Acordului de asociere între Municipiul Oneşti şi Asociaţia „Club Sportiv 
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Rally Spirit” Oneşti în vederea organizării şi desfăşurării unor activităţi sportive 
constând în participarea la competiţii sportive naţionale. La vot au participat 15 
consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru şi 01 voturi împotrivă. 

                                           Iniţiator: Nicolae Gnatiuc - viceprimar 
 

14. HOTĂRÂREA NR. 31 din 28 februarie 2013 privind constituirea Comisiei 
pentru evaluarea şi selecţionarea programelor şi proiectelor în vederea acordării 
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oneşti 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local.La vot au participat 15 consilieri 
şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru . 

                                                    Iniţiator: Alexandru Cristea – consilier local 
 

 
 
 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
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