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JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
VICEPRIMAR

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2013
Viceprimarul Municipiului Oneşti Nicolae Gnatiuc
Raportul anual al viceprimaului este o obligaţie legală, dar şi o datorie morală
prin care se aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului informaţii despre modul şi
eficienţa rezolvării problememlor de interes public, sub aspectul respectării
pincipiilor de transparenţă care guvernează activitatea autorităţilor locale.
În urma alegerilor autorităţilor admnistraţiei publice locale desfăşurate în data
de 10 iunie 2012 au fost aleşi 19 consilieri locali pentru un mandat de 4 ani.
Rezultatul validării mandatelor de consilieri s-a consemnat în Hotărârea Consiliului
Local Oneşti nr.51/30 iunie 2012, iar consiliul local a fost declarat legal constituit
prin Hotărârea nr.52/30 iunie 2012.
Din rândul membrilor consiliului local am fost ales viceprimar al municipiului
Oneşti şi validat prin Hotărârea nr.54/30 iunie 2012.
La nivelul Consiliului Local Oneşti sunt organizate 4 comisii de specialitate,
iar eu sunt membru al Comisiei nr.3 pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ,
cultură, culte, tineret, sport şi agrement, sănătate şi conservarea monumentelor,
alături de domnii consilieri Sergentu Adrian, Oprea Dănuţ, Lazăr Aurel, Agapi
Mircea.
În calitate de ales local, în anul 2013 am iniţiat un număr de 15 proiecte de
hotărâri ce au fost aprobate în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare ale
consiliului local:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al municipiului Oneşti.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului abonamentelor de parcare şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în
municipiul Oneşti.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între
Municipiul Oneşti şi Asociaţia „Club Sportiv Rally Spirit” Oneşti în vederea
desfăşurării unor activităţi sportive la nivel naţional.
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4. Proiect de hotărâre privind predarea unor sectoare de drumuri naţionale,
proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului local al Municipiului
Oneşti, judeţul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 39/2012 a Consiliului
Local Oneşti, cu 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.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr.58/02.07.2009 privind aprobarea iniţierii procedurii simplificate în vederea
intrării în faliment, dizolvării şi lichidării SC Termon SRL.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului
Oneşti pe anul 2013 şi finanţarea unor activităţi.
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a doi măgari de la
Grădina Zoologică Oneşti către Parohia Berzunţi.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor
sociale la nivelul Municipiului Onesti pentru perioada 2014-2017.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţii asistentilor personali in
semestrul I al anului 2013.
11. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oneşti
nr.118/04 septembrie 2013 privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de teren
aparţinând domeniului privat al Municipiului Oneşti.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de
iluminat public al Municipiului Oneşti.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
privind indicatorii caracteristici ai unor obiective de reparaţii în vederea includerii în
Programul municipal de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul
Oneşti.
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr.1 la Documentul
de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demararii
procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri municipale in judetul
Bacau.
În cursul anului 2013 am participat la 24 de şedinţe ordinare şi extraordinare
ale consiliului local, precum şi la şedinţele de lucru ale comisiei de specialitate,
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analizând proiectele de hotărâri ce urmau a fi supuse dezbaterii şi aprobării în plenul
şedinţelor Consiliului Local Oneşti şi au fost acordate avize favorabile pentru 149
proiecte de hotărâri.
Activitatea mea în cadrul primăriei s-a desfăşurat potrivit prevederilor legale
şi a dispoziţiei primarului prin care mi-au fost delegate o serie de responsabilităţi şi
atribuţii:
a) coordonează şi controlează activitatea compartimentelor repartizate
conform organigramei;
b) coordonează şi controlează activitatea Serviciului monitorizare, utilităţi
publice şi control a activităţii de transport;
c) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor
alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul compartimentului de
specialitate;
d) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor ce aparţin domeniului
public şi privat al municipiului;
e) asigură controlul asupra locurilor şi parcurilor de distracţie şi ia măsuri
pentru buna funcţionare a acestora;
f) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de
orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza
municipiului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi podeţelor pentru
asigurarea scurgerii apelor mari;
g) îndrumă, sprijină şi controlează prin compartimentele de specialitate
asociaţiile de proprietari;
h) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale,
în condiţiile legii şi gestionează situaţia câinilor fără stăpân potrivit regulamentului
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2009;
i) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, aflate în administrarea
autorităţii locale, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului
rutier şi pietonal, în condiţiile legii;
j) semnează documente în numele unităţii administrativ teritoriale în situaţiile
în care primarul se află în conflict de interese.
Potrivit organigramei, în subordinea directă a viceprimarului este Direcţia
Tehnică a Domeniului Public şi Privat care are în componeţa sa 5 compartimente de
specialitate:
- Serviciul baze sportive municipale,
- Compartiment aprovizionare materiale, învăţământ;
- Compartiment tehnic-gospodărie;
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- Serviciul fond locativ, contracte şi controlul asociaţiilor de proprietari;
- Compartimentul intern de prevenire şi protecţie.

În activitatea de coordonare a Compartimentului Tehnic-Gospodărie am
monitorizat întocmirea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţii
publice de lucrări şi servicii, încheierea contractelor şi urmărirea acestora, precum şi
efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi a recepţiilor finale.
Astfel, au fost iniţiate şi încheiat contracte de execuţie de lucrări pentru
următoarele obiective:
- lucrări de reparaţii şi asfaltare ale străzilor din municipiul Oneşti:
 Calea Mărăşeşti (B-dul Republicii ÷ str. Redului )
 Calea Mărăşeşti (de la sens giratoriu “Voievodul” până la podul din
beton de peste râul Trotuş);
- Execuţie lucrări de manşonare cablu electric, zona: Str. Păcii nr. 4;
- Reparare reţea de canalizare, zona: Baza Sportivă;
- Executie suport fileu la terenul de tenis - sala 150 locuri – Baza Sportivă
Municipală;
- Reparaţii la traseul de alimentare cu apă la boilerul de la corpul B din cadrul
Bazei Sportive Municipale;
- Închiriere platformă telescopică (PRB) pentru lucru la înălţime, cu personal
deservire autorizat;
- Lucrări de compartimentare şi reparaţii spaţii de locuit de pe str. Florilor nr.1,
aparţinând municipiului Oneşti;
- Deviere reţea de 0,4 kv iluminat public de pe B- dul Oituz nr. 35.
La începutul anului 2013, lungimea străzilor din municipiului Oneşti era de
99,00 km, din care 86,50 km cu îmbrăcăminte din asfalt si beton de ciment, 12,50
km cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută sau de râu si împietruiri simple,
conform situaţiei anuală transmisă Institutului Naţional de Statistică.
In cursul anul 2013 s-au executat lucrări de modernizare (aşternere covoare
asfaltice la străzi, parcări publice, trotuare şi alei):
- reparaţii străzi în municipiul Oneşti: Bulevardul Mărăşeşti = 17 300 mp
- parcări publice - 4 446,03 mp aferente străzilor Dr. Victor Babeş, nr.16,
A.I.Cuza, nr. 15, Caşinului, nr.15, Oituz, nr.22, Dr. Victor Babeş, nr.2, Republicii
nr.64, Caşinului, nr.6 şi Republicii, nr.72.
- alei şi trotuare executate cu îmbrăcăminte de mixtură asfaltică - 495,00 mp.
De asemenea, am monitorizat emiterea comenzilor către S.C. Domeniul
Public şi Privat S.A. Oneşti şi urmărirea lucrările de amenajare a unor parcări
publice, reparaţii asfaltice pe străzile din municipiu, repararea trotuarelor şi a aleilor,
montarea indicatoarelor rutiere, executarea marcajelor rutiere transversale, a
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diverselor lucrări de reparaţii la Baza sportivă a municipiului Oneşti, sera Borzeşti,
parcuri şi sensuri giratorii din municipiul Oneşti.
În colaborare cu S.C. Domeniul Public şi Privat Oneşti S.A. am asigurat
împodobirea bradului de Crăciun şi iluminatul festiv al municipiului cu ocazia
sarbătorilor de iarnă pentru care au fost folosite multiple ornamente: ansamblu
luminos transversal (21 buc), felinare (42 buc.), instalaţii şi plase luminoase pe
principalele artere, ghirlande şi figurine luminoase amplasate la sediul primăriei şi în
Piaţa Catedralei Ortodoxe.
Prin Dispoziţia primarului nr.954/18 iunie 2013 am fost desemnat preşedinte
al comisiei de evaluare a cererilor şi documentelor depuse pentru obţinerea unui loc
de parcare pe bază de abonament, sens în care am analizat şi verificat îndeplinirea
cerinţelor pentru ocuparea locurilor de parcare cu plată pe bază de abonament,
din parcările publice amenajate aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Oneşti. precum şi emiterea abonamentelor de parcare.
Prin Dispoziţia primarului nr.1421/18 octombrie 2012 am fost desemnat
preşedinte al Comandamentului local de deszăpezire pentru perioada 2012 – 2013.
În colaborare cu societatea din subordinea Consiliului local Oneşti „Domeniu Public
şi Privat Onesti” SA am efectuat lucrările necesare pentru îndepărtarea zăpezii,
combaterea poleiului şi a straturilor de gheaţă de pe străzile şi trotuarele din
municipiul Oneşti.
În intervenţiile pentru deszăpezirea principalelor artere de circulaţie şi a
străzilor adiacente au fost folosite 16 utilaje şi mijloace de transport pe o lungime
totală a străzilor de aproximativ 10 km, s-a împrăştiat material antiderapant (nisip 08 mm, clorură de calciu, sare) pe arterele din municipiu pentru combaterea polieului
şi lunecuşului. De asemenea, au fost efectuate lucrări pregătitoare prin amplasarea a
60 de lăzi cu o capacitate de 1,00 m3, pline cu material antiderapant, în intersecţii şi
punctele periculoase, efectuarea de depozite cu material antiderapant în pante
periculoase: panta Borzeşti, str. Serelor, panta de intrare în cartier Slobozia de pe
DN11, panta din zona bisericii Slobozia veche.
În colaborare cu SC „Domeniu Public şi Privat Onesti” SA şi Compartimentul
protecţia mediului din cadrul Primăriei municipiului Oneşti, am participat la
realizarea campaniilor:
 „Curăţenia de Primăvară”, derulată în perioada 11 martie – 11 aprilie
2013 ce a avut motto-ul „Oneştiul, un oraş curat - Arată că eşti capabil de păstrarea
curăţeniei”, campanie pentru un mediu sănătos şi curat ce a avut ca obiectiv
desfăşurarea de activităţi de salubrizare şi de înfrumuseţare a domeniului public,
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lucrări de plantare a unor specii floricole, de gard viu şi puieţi de arbori în Parcul
municipal, curţile unităţilor de învăţământ precum şi în unele incinte din municipiu;
 Campania Naţională „LET’S DO IT” România, coordonată de către
Asociaţia „Terra Mater” Bacău, în cadrul căreia s-au derulat activităţi de
ecologizare, s-a asigurat ridicarea şi transportarea deşeurilor colectate selectiv de
către voluntari din anumite zonele insalubre de pe domeniul public al municipiului.
 campania „Luna Plantării Arborilor”, desfăşurată în perioada 15
octombrie – 15 noiembrie 2013, în parteneriat cu Direcţia Silvică Bacău, sponsorul
ce a asigurat puieţii şi personalul silvic de specialitate, la care au participat voluntari
elevi si cadre didactice ale unităţilor de învăţământ, asociaţii neguvernamentale.
Plantarea puieţilor s-a realizat pe domeniul public şi privat al municipiului Oneşti în
spatiile verzi publice cu acces nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate) şi
spatiile verzi publice de folosinţa specializata (cele aferente dotărilor publice: creşe,
grădiniţe, scoli, unităţi sanitare sau de protecţie sociala, instituţii, edificii de cult,
cimitire).
Numărul total de puieţi forestieri şi ornamentali plantaţi este de 1415 din care
50 buc thuja, 960 stejar roşu, 405 salcâm.
Pe linia de coordonare şi control al activităţii sectorului monitorizare zone
verzi, am desfăşurat în colaborare cu specialiştii din cadrul Serei municipale
următoarele acţiuni:
- controale sistematice în teren pentru cunoaşterea cât mai exactă şi
permanentă a stării vegetaţiei şi integrităţii spaţiilor verzi din municipiu, urmărirea
stării de sănătate a plantelor, identificarea şi stabilirea măsurilor pentru stoparea
atacurilor unor agenţi patogeni sau dăunători;
- stabilirea lucrărilor horticole necesare a fi executate pentru întreţinerea
vegetaţiei din parcuri, scuaruri, incinte, curţile instituţiilor, plantaţii de arbori tineri,
suprafeţe floricol;
- tratarea cu îngrăşământ complex a unei suprafeţe de 9000 mp spaţiu verde ;
- monitorizarea zilnică, calitativă şi cantitativă, a activităţilor de întreţinere
spaţii verzi desfăşurate de SC D.P.P. Oneşti SA;
- monitorizarea activităţilor de pregătire şi asigurare a unui aspect estetic
corespunzător a Parcului Municipal pentru evenimentele organizate de Primăria
municipiului Oneşti şi pentru sărbătorile de iarnă;
- constatarea, analizarea şi stabilirea măsurilor de intervenţie asupra
vegetaţiei lemnoase din municipiu, toaletări, sau, în cazul în care situaţia o impune,
tăierea unor arbori bolnavi, bătrâni sau putrezi, rupţi de furtuni care prezintă pericol
de rupere peste maşini, imobile şi cetăţeni.
- întocmirea Planului de Măsuri de toaletare a arborilor din municipiu, ţinând
cont de cererile primite de la cetăţeni, asociaţii de proprietari şi de la diferite
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instituţii publice, precum şi în funcţie de vârsta şi de starea de sănătate a arborilor si
monitorizarea activităţii de toaletări arbori efectuată de SC DPP SA Oneşti, în sensul
păstrării unui aspect natural, estetic corespunzător al arborilor şi arbuştilor si al
prevenirii tăierii nejustificate a acestora ;
- monitorizarea modului de realizare a obiectivelor din Programul etapizat de
extindere a spaţiilor verzi.
In cadrul activităţii de monitorizare serviciilor de salubrizare, am efectuat
următoarele operaţiuni:
- verificări privind respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului a
serviciului de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere şi a celor
asimilabile cu acestea de către operatorul privat S.C. SERVSAL S.A. Oneşti.
- monitorizarea spaţiilor de depozitare, colectare gunoi menajer din zonele
destinate acestui scop şi verificarea modalităţii de exploatare a celor 92 de spaţii
special amenajate pentru colectarea primară a deşeurilor menajere de la populaţie
(300 de eurocontainere – capacitatea de 1,1 mc; 474 de europubele – cu capacitatea
de 240 l, din care 274 destinate spaţiilor special amenajate pentru colectarea
selectivă a deşeurilor de la populaţie şi 200 de europubele pentru gospodăriile din
cartierul cu case „6 Martie”).
- asigurarea respectării de către agenţii economici şi asociaţiile de proprietari a
sistemului de colectare a deşeurilor produse şi ritmicitatea ridicării acestora de către
operator.
- supravegherea permanentă a următoarelor zone cu risc ridicat de depozitare
necontrolată de resturi menajere, vegetale, materiale rezultate din construcţii: Podul
Alb; Cartier Slobozia Veche şi Slobozia Nouă; Calea Slănicului; B.dul Oituz; B.dul
Republicii; pasajul de la gară; Cartier T.C.R; Str. Gării Vechi; Calea Mărăşeşti până
la sensul giratoriu Carom şi Cartierul Borzeşti; Str. Serelor; Str. Redului; Pod
Axinia; Str.Libertăţii (varianta municipiului); Str.Scutarului; Cartier 6 Martie; Calea
Industriilor; Calea Braşovului.
- colaborarea cu Compartimentul protecţia mediului şi specialiştii in ecologia
urbană şi protecţia mediului din cadrul Asociaţiei Române de Reciclare „ROREC”
Bucureşti pentru organizarea campaniilor de colectare selectivă a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice. În urma campaniilor desfăşurate s-a colectat o
cantitate de 15,617 t de DEEE - uri din categoria deşeurilor cu codul 20 01 36.
- urmărirea activităţii de colectare a deşeurilor nepericuloase (măturat, spălat,
stropire şi întreţinerea căilor publice), de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ realizată de
către S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.
Viceprimar,
ing. Nicolae Gnatiuc
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