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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
P R I M A R 
Nr.__________ 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 martie 2014, ora 14,00, cu 
următoarea propunere de ordine de zi: 

 
1. Raportul Primarului municipiului Oneşti privind starea economică, socială si de 

mediu a municipiului Oneşti în anul 2013. 
 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de încheiere a execuţiei bugetare pe 
anul 2013. 
                                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

3. Proiect de hotărâre privind modificări în structura bugetului local al Municipiului 
Oneşti pe anul 2014. 
                                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren, 
cesionarea dreptului de concesiune asupra unor terenuri şi modificarea unei suprafeţe 
concesionate. 
                                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 
82/26.09.2008,  privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei publice – CREŞĂ  - 
municipiul Oneşti. 
                                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului „Raport privind stadiul 
realizării măsurilor prevăzute în planul de calitate a aerului pentru pulberi PM10 în 
municipiul Oneşti”.  
                                                                      Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanţarea 
serviciilor sociale destinate protectiei si promovării drepturilor copilului si ale persoanei 
adulte cu handicap de catre Consiliul Local Onesti în anul 2014. 
                                                                      Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
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8.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Onesti nr. 41/05 
aprilie 2012 privind transformarea Serviciului Public „Directia de Asistenta Sociala Onesti” 
in „Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti” si aprobarea statului de functii. 
                                                                      Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local 
nr.100 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oneşti alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes local. 
                                                                      Iniţiator: Cristea Alexandru – consilier local 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 
păşunatului, precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială 
a municipiului Oneşti. 
                                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului domeniului public 
al Municipiului Oneşti. 
                                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei unui imobil la domeniul privat al 
Municipiului Oneşti. 
                                                                       Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de surse financiare în vederea 
realizării unui studiu pentru adoptarea unor soluţii tehnice şi tehnologice în vederea realizării 
de noi surse pentru alimentarea cu apă în municipiul Oneşti 
                                                                              Iniţiator: Martin Ştefan – consilier local 
 

14. Soluţionarea plângerii prealabile a A.N. “Apele Române” – Administraţia 
Bazinală de Ape Siret cu privire la Hotărârea Consiliului local Oneşti nr.115 din 22 august 
2013 privind atestarea apartenenţei unui imobil la domeniul privat al Municipiului Oneşti. 
 

15. Diverse. 
 
 
 

P R I M A R, 
Victor Laurenţiu NEGHINĂ 

 
 
 
 
 
 
SD/BR 
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