
 
 
 
 
 
 
 
 

A   N   U   N   Ţ 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată şi art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, Primarul municipiului Oneşti anunţă publicul 
interesat asupra şedinţei ordinare a Consiliului Local Oneşti ce va avea loc în data de 17 
noiembrie 2016, ora 14,00 la sediul Consiliului Local Oneşti. 
 

ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare cuprinde următoarele proiectele de hotărâri ce 
vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oneşti:  

 
1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului consilier Vasiloiu 

Bogdan-Cosmin și se declară vacantă funcția de consilier. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
2. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Rădulescu Florin în funcția de 

consilier local al municipiului Onești. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Oneşti pe anul 2016 și îndreptarea unei erori materiale. 
    Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrățirii și a Înțelegerii de Colaborare între 

Municipiul Onești, județul Bacău, România și Orașul Edineț, raionul Edineț, Republica 
Moldova. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru 
unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35 din 19 

martie 2015 privind aprobarea organigramei si a statului de funcții ale Directiei Generale de 
Asistenta Sociala Onesti. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la 

plata obligațiilor fiscal și bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice . 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
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8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea înlesnirilor 
sub forma eșalonării la plata obligațiilor restante la bugetul local rezultate din contractile de 
închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință și a modelului convenției pentru 
stabilirea graficului de eșalonare. 

Iniţiatori: Pașcu Apăvăloaie Elena, Zarzu Ciprian, Ene Gheorghe, Lazăr 
Constantin, Florian Constantin, Dumitru Mihai, Geaboc-Bădic Mihaela, 

Cristea Alexandru – consilieri locali 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă „Construire Capelă 
Mortuară” de către Parohia Ortodoxă „Sfântul Nicolae”. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu din cadrul Spitalului 
Municipal „Sfântul Ierarh dr.Luca” Onești pentru funcționarea stației de hemodializă. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

11. Proiect de hotărâre privind suplimentarea unor suprafete de teren concesionate ce 
aparțin domeniului privat al municipiului Onesti. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

12. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobiele ale unităților de învățământ în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Onești.  

                                                                                     Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
           13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu către Asociația „Binecuvântați 
copiii”.  
                                                                                        Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea obiectivului Pod peste râul Trotuș la 
Ministerul Transporturilor în vederea executării lucrărilor de reparații. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

15. Proiect de hotărâre privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna 
noiembrie 2016 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 

16. Analiza adresei nr.530124/2016 a Ministerului Finanțelor Publice – Direcția 
Generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului referitor la aplicarea 
Ordonanței Guvernului nr.109/2011 aprobată prin Legea nr.111/2016 la SC Apă Municipal SA 
Onești. 
 

17. Diverse. 
P R I M A R, 

ing. NICOLAE GNATIUC 
SD/BR 
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