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MINUTA ŞEDINŢEI 
Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 

din data de 30 septembrie 2011 
 

Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi 20 de consilieri, şedinţa ordinară a 
Consiliului Local Oneşti din data de 30 septembrie 2011 fiind legal constituită şi s-au  supus 
la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.65 DIN 30 septembrie 2011 – privind rectificarea bugetului 
local al Municipiului Oneşti pe anul 2011. La vot au participat 20 de consilieri şi s-a aprobat 
cu 20 de voturi pentru. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

1. HOTĂRÂREA NR.66 DIN 30 septembrie 2011 – privind susţinerea programului 
„Biblionet – lumea în biblioteca mea”. La vot au participat 20 de consilieri şi s-a aprobat cu 
20 de voturi pentru. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
3. HOTĂRÂREA NR.67 DIN 30 septembrie 2011 – privind aprobarea ghidului 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului 
Oneşti alocate pentru  mediu. La vot au participat 20 de consilieri şi s-a aprobat cu 20 de 
voturi pentru. 

Iniţiator: Mihai Şova- viceprimar 
 

4. HOTĂRÂREA NR.68 DIN 30 septembrie 2011 – privind aprobarea caietului de 
sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil. La vot au participat 20 de 
consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru şi o abţinere. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

5. HOTĂRÂREA NR.69 DIN 30 septembrie 2011 – privind atestarea apartenenţei 
unor imobile la domeniul privat al municipiului Oneşti. La vot au participat 20 de consilieri 
şi s-a aprobat cu 20 de voturi pentru. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

6. HOTĂRÂREA NR.70 DIN 30 septembrie 2011 – privind angajamentul 
Municipiului Onesti de a sustine parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului 
(dezvoltarea PAED, elaborarea schitelor de proiect si a propunerilor finale de proiect , 
implementarea proiectelor cu respectarea prevederilor acordului cadru si a documentelor 
subsecvente) si de a aloca resursele financiare pentru proiectele pentru care se solicita 
finantare si pentru consultanti, sub rezerva selectarii candidaturii, in cadrul Programului de 
Cooperare Elvetiano-Roman. La vot au participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 14 voturi 
pentru şi 4 abţineri. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 



 2

 
 

7. HOTĂRÂREA NR.71 DIN 30 septembrie 2011 – privind aprobarea casarii şi 
valorificării mijloacelor fixe scoase din funcţiune aparţinând Direcţiei Tehnice a Domeniului 
Public şi Privat. La vot au participat 20 de consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru şi o 
abţinere. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

8. HOTĂRÂREA NR.72 DIN 30 septembrie 2011 – privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul energiei termice furnizată prin sistem centralizat în municipiul Oneşti. La vot au 
participat 18 consilieri şi s-a aprobat cu 13 voturi pentru şi 5 abţineri. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

9. HOTĂRÂREA NR.73 DIN 30 septembrie 2011 – privind înregistrarea 
Municipiului Oneşti în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor 
utilizând cardul bancar (S.N.E.P.). La vot au participat 20 de consilieri şi s-a aprobat cu 20 de 
voturi pentru. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

10. HOTĂRÂREA NR.74 DIN 30 septembrie 2011 – privind acceptarea donaţiei 
imobilului situat în municipiul Oneşti, „Centrul scolar de incluziune Comăneşti, filiala 
Oneşti”. La vot au participat 20 de consilieri şi s-a aprobat cu 20 de voturi pentru. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

11. HOTĂRÂREA NR.75 DIN 30 septembrie 2011 – privind concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului public al municipiului Oneşti în vederea amenajării unei baze 
pentru sport şi agrement. La vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru. 

 
Iniţiatori: ing. Emil Lemnaru – primar  

Mihai Şova – viceprimar  
 

12. HOTĂRÂREA NR.76 DIN 30 septembrie 2011 – privind modificarea statului de 
funcţii la Direcţia de Asistenţă Socială. La vot au participat 19 consilieri şi s-a aprobat cu 19 
voturi pentru. 

Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

 
Secretarul Municipiului Oneşti, 

         Cons. jur. Daniel SPÂNU 
 

SD/JRS 
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