
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 

P R I M A R 
 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 1229 

din 10 august 2016 

privind convocarea şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Oneşti 
 

 Primarul muncipiului Oneşti, judeţul Bacău; 

 În baza dispoziţiilor art.39, alin.1, art.68 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N E : 
 

 Art.1 – Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă 

ordinară pentru data de 16 august 2016, ora 14,00, şedinţă ce va avea loc la sediul consiliului 

local cu următoarea propunere de ordine de zi : 

1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia doamnei consilier Secară Oana – 

Mihaela și se declară vacant mandatul de consilier local. 

    Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 

2. Proiect de hotărâre privind validarea doamnei Crăciun Elena în funcția de consilier 

local al municipiului Onești. 

    Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti 

pe anul 2016 și a listei de investiții a Spitalului Municipal ”Sfântul Ierah dr. Luca” Onești. 

    Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 

4. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în cadrul 

Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal ”Sfântul Ierarh Dr. Luca” Oneşti.  

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în 

cadrul consiliile de administraţie ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul 

Oneşti pentru anul școlar 2016-2017. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei și a criteriilor de evaluare a persoanelor 

juridice constituite în temeiul Ordonanței de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu pentru sediu. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Consiliului Local al Tinerilor din 

Municipiul Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei proiectului ”Amenajarea 

cămin pentru persoane vârstnice în muncipiul Onești, județul Bacău”.  

Initiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 



 

9. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de SC Iria 

Expert Construct SRL împotriva prevederilor de instituire a taxei de salubritate-mediu din 

Hotărârile Consiliului local Onești  nr.59/2008, nr.85/2009, nr.83/2010, nr.88/2011, nr.10/2013, 

nr.155/2013, nr.161/2014 privind stablirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului 

Onești. 

Initiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor alimentare unor persoane 

defavorizate din municipiului Onești. 

Initiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Contractului de management pentru 

funcţia de administrator public al Municipiului Onești și abrogarea art.5 și art.6 din H.C.L. nr. 

60/11 iulie 2012. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unui contract de 

concesiune, diminuarea suprafeței unui spațiu închiriat de Municipiul Onești și îndreptarea unor 

erori materiale din cuprinsul Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Onești nr.92/2016. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

 

13. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna septembrie 2016. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

14. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.96 din 07 iulie 

2016 privind desemnarea reprezentanților municipiului Onești în Adunarea Generală a 

Acționarilor la SC Domeniu Public și Privat Onești SA  și reglementarea unor aspecte 

referitoare la Consiliul de Administrație al societății. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care 

persoanele condamnate la o măsură neprivativă de libertate vor presta muncă neremunerată în 

folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instant de judecată. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării stagiului de pregătire sportivă în 

perioada  28 august – 04 septebrie 2016  pentru sportivii care au obținut rezultate deosebite la 

Olimpiada Națională A Sportului Școlar – etapele zonale și naționale. 

Iniţiator: Agapi Mircea – consilier local 

 

17.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Onesti in 

Adunarea Generala a  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.4 la procesul-verbal de 

predare-primire a bunurilor aferente contractului nr.16886/18.08.2010 de delegare a gestiunii 

serviciului publice de administrare a domeniului public şi privat către SC Domeniu Public şi 

Privat Oneşti SA. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 



19. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat a Municipiului Onești a unei 

suprafețe de teren. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în instanță a cererii de intervenție în 

interes alăturat a Consiliului local Onești la acțiunea în evacuare formulată de Municipiul Onești 

în contradictoriu cu SC Apă-Canal Onești SA. 

Iniţiator: Panfil Gelu Ionuț – consilier local 

 

21. Analiza Scrisorii nr.39/11.07.2016 a Camerei de Conturi a Județului Bacău ce 

curpinde recomandări la constatările  consemnate în Raportul de audit al performanței 

nr.A27/1108/30.03.2016 pentru perioada 2013 – 2015 la UAT Onești. 

 

22. Analiza raportului administratorului special al SC Termon CT SA Onești pentru luna 

iunie și iulie 2016. 

 

23. Diverse. 

 

Art.2 – Dispoziția nr.1205/04.08.2016 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului 

local al Municipiului Onești se abrogă. 

 

 

 

P R I M A R, 

ing. Nicolae Gnatiuc 

  

 

 

 

  A V I Z A T, 

                            Secretarul Municipiului, 

                                                                        cons.jur. Daniel Spânu  
SD/JRS 


