
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 25 
octombrie 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 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. pentru anul 2016. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 

Oneşti pe anul 2016. 
    Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.139 din 

19.11.2015 privind darea în folosinţă gratuită a obiectivului Biserica Ortodoxă “Maria 
Magdalena” din municipiul Oneşti către Parohia “Maria Magdalena”. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei energetice a Municipiului Onești, 

județul Bacău pentru perioada 2016-2022. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 29/19.03.2015 a Consiliului local 

al municipiului Oneşti privind aprobarea organigramei 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: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării nomenclatorului stradal al 

Municipiului Onești. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea municipiului Onești a 
unor imobile-teren, situate în str.Redului cu destinația de drum. 

Iniţiator: Abageru Laura - viceprimar 
 
8. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației PUZ „Construire Capelă 

Mortuară” Parohia ortodoxă „Sf.Nicolae”. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de 

concesiune, suplimentarea unor suprafețe de teren concesionate cu contracte anterioare. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
10. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea 

programelor şi proiectelor în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Municipiului Oneşti alocate pentru activităţi nonprofit de interes local. 

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

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

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în 

perioada sezonului rece, 01 noiembrie 2016 – 31 martie 2017, în municipiul Oneşti. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 

nr.102/16.08.2016 privind aprobarea înființării Consiliului Local al Tinerilor Municipiului 
Onești 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotârării Consiliului Local 

nr.153/2014 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor 
din Municipiul Oneşti 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
15. Diverse. 
 

 
 

P R I M A R, 
ing. NICOLAE GNATIUC 

 
 
SD/BR 
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