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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
P R I M A R 
Nr.542/ 21.02.2014  

 
 
 

  C ă t r e, 
  ____________________________________ 

 
 

În conformitate cu art.39, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
sunteţi convocat la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oneşti, judeţul 
Bacău care va avea loc la sediul Consiliului Local, pe data de 27 februarie 2014, ora 14,00, 
cu următoarea propunere de ordine de zi: 

 
1. Discuţii privind situaţia sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din 

Municipiul Oneşti. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere pentru realizarea 

obiectivului “Extinderea şi modernizarea Compartimentului de primire urgenţe al Spitalului 
Municipal Oneşti”, precum şi a documentaţiei tehnico-economice – faza studiu de 
fezabilitate pentru acest obiectiv. 

                Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

 3. Proiect de hotărâre privind  punerea la dispoziţia proiectului „Neutralizarea 
deşeurilor medicale periculoase rezultate  din activitatea  spitalicească” a terenului în 
suprafaţă de 300 mp din curtea  Spitalului Municipal Oneşti. 

                 Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

4.  Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotârârii Consiliului Local 
Oneşti nr.41 din 01 iulie 2006 privind aprobarea închirierii unor spaţii ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Oneşti. 

                                                                        Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârea Consililui Local Oneşti nr.39/05 
aprilie 2012 privind 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 

                 Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotârârii Consiliului Local Oneşti nr.42 din 
31 mai 2007 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Directiei Generale de 
Asistenta Sociala Onesti                                                                            

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru 
persoanele vârstnice din Centrul Social pentru Persoane Varstnice Slobozia pentru anul 
2014. 

                                                         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţii asistentilor personali in semestrul II 

al anului 2013. 
                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren în 
vederea construirii de balcoane la parter, precum şi a unei suprafeţe de teren ocupate de un 
spaţiu comercial, modificării unei suprafeţe concesionate şi prelungirii contractelor de 
concesiune teren ce expiră în cursul anului 2014. 

                                                            Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

10. Proiect de hotărâre privind darea avizului de principiu favorabil al Consiliului 
Local Oneşti pentru extinderea intravilanului municipiului Oneşti. 

                 Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

11. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea 
Consililui Local Oneşti nr.3/2014 pentru completarea Hotărârii nr.155/13 noiembrie 2013 
privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale pentru anul 
2014 în Municipiul Oneşti. 

                 Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor aflate 
în administrarea Municipiului Oneşti. 

                 Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării lucrărilor de evaluare a terenurilor 
situate sub spaţiile comerciale şi locuinţele proprietate privată. 

                 Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

 14. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţa gratuită a Asociaţiei Fotbal Club 
Municipal Dinamo Oneşti a unor imobile aparţinând domeniului public al Municipiului 
Oneşti 

Iniţiator:grupul consilierilor PDL 
 

 15. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Oneşti cu Asociaţia 
Grenlandsaksjonen în vederea desfăşurării de acţiuni umanitare. 

 Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
16. Diverse. 

 
P R I M A R, 

Victor Laurenţiu NEGHINĂ 
SD/JRS 


	R O M Â N I A

