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MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 16 mai 2011 

 
 
 

Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi 21 consilieri, şedinţa ordinară 
din data de 16 mai 2011 fiind legal constituită şi s-au supus la vot 16 proiecte de 
hotărâre în urma cărora au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.23 DIN 16 mai 2011 – privind aprobarea încheierii 
exerciţiului bugetar pe anul 2010 a municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
                                                                         Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR.24 DIN 16 mai 2011 – privind stabilirea unei sume 
ce va fi recuperată cu titlu de despăgubire, pentru folosirea fără aprobare a 
infrastructurii aferente serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, proprietatea 
Municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă 
şi o abţinere. 

                                                Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
3. HOTĂRÂREA NR.25 DIN 16 mai 2011 – privind aprobarea 

amplasamentului, realizarea infrastructurii şi branşamentelor necesare investiţiei 
“Şcoala pentru copiii cu nevoi speciale, municipiul Oneşti, judeţul Bacău”. S-a 
votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

4. HOTĂRÂREA NR.26 DIN 16 mai 2011 – privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local Oneşti nr.51/2010 pentru 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 votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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5. HOTĂRÂREA NR.27 DIN 16 mai 2011 – privind modificarea Hotărârii 
nr.6 din 22 ianuarie 2009 cu privire la statul de funcţii al Serviciului public 
„Direcţia de Asistenţă Socială” a municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

6. HOTĂRÂREA NR.28 DIN 16 mai 2011 – privind stabilirea contribuţiei 
Municipiului Oneşti la finanţarea activităţii de asistenţă socială în baza costurilor 
medii anuale pentru persoana cu handicap. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate 
de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

7. HOTĂRÂREA NR.29 DIN 16 mai 2011 – privind aderarea municipiului 
Oneşti la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – filiala judeţului 
Bacău. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

8. HOTĂRÂREA NR.30 DIN 16 mai 2011 – privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Cabinete Medicale 
Şcolare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Oneşti. S-a votat şi 
s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

9. HOTĂRÂREA NR.31 DIN 16 mai 2011 – privind aprobarea Planului 
anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate 
prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă al municipiului Oneşti. S-a votat şi s-a 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

10. HOTĂRÂREA NR.32 DIN 16 mai 2011 – privind completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr.19/09.04.2011 privind aprobarea Studiului de 
fundamentare a deciziei de “Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de 
depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în Judeţul 
Bacău” – 39 de localităţi din Judeţul Bacău, pentru celula 1 şi facilităţile conexe 
ale depozitului conform de deşeuri. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

11. HOTĂRÂREA NR.33 DIN 16 mai 2011 – privind aprobarea studiului 
de prefezabilitate pentru obiectivul “Staţie de epurare ape uzate menajere în 
municipiul Oneşti”, Judeţul Bacău şi a soluţiei recomandate, de construire a unei 
staţii noi de epurare pe un amplasament stabilit. S-a votat şi s-a aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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12. HOTĂRÂREA NR.34 DIN 16 mai 2011 – privind revocarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.33/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
pentru construirea de locuinte şi reţele tehnico-edilitare. S-a votat şi s-a aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

13. HOTĂRÂREA NR.35 DIN 16 mai 2011 – privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local nr.14 din 10.03.2011 pentru completarea Caietului de 
Sarcini pentru vânzarea CET Borzeşti- etapa de cogenerare. S-a votat şi s-a aprobat 
cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

14. HOTĂRÂREA NR.36 DIN 16 mai 2011 – privind aprobarea unor 
modificări în structura bugetului local pe anul 2011 al Municipiului Oneşti. S-a 
votat şi s-a aprobat cu 20 de voturi pentru şi un vot împotrivă. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

15. HOTĂRÂREA NR.37 DIN 16 mai 2011 – privind aprobarea premierii 
sportivei Diana Chelaru, legitimată la CSM Oneşti, vicecampioană europeană la 
gimnastică – sol şi a sportivei Elena Andrieş, legitimată la CSM Oneşti, campioană 
mondială la haltere tineret. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

16.HOTĂRÂREA NR.38 DIN 16 mai 2011 – privind instituirea 
programului de sprijinire a sportului în municipiul Oneşti “Oneşti – Pilon al 
sportului românesc”. S-a votat şi s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

Iniţiator: Nicolcea Gelu – consilier local 
 

 
 
 
 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
 
 
 
 

SD/JRS 
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