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A   N   U   N   Ţ 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică şi art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, Viceprimarul municipiului Oneşti anunţă 
publicul interesat asupra şedinţei ordinare a Consiliului Local Oneşti ce va avea loc în 
data de 11 februarie 2016, ora 10,00 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna februarie 
2016. 

                                                         Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
2. Proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de 

către Neghină Victor Laurenţiu privind revocarea/anularea art.5 şi a anexelor 6, 6a, 6b, 
6c din H.C.L. nr.146/22.12.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi alte 
taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul 2016 în municipiul Oneşti. 

Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Local al municipiului Oneşti.   
          Iniţiator: Ene Gheorghe – consilier local 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

consolidate al Municipiului Oneşti pe anul 2016, a bugetului multianual, a bugetului la 
activităţile autofinanţate, a listelor de investiţii pe anul 2016 şi a listelor de investiţii 
multianuale. 

Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unor erori în determinarea 

unor impozite şi taxe speciale şi modificarea unor impozite şi taxe locale  aplicabile în 
anul 2016. 

Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării chiriei pentru locuinţele  

aflate în proprietatea sau administrarea UAT Oneşti prin indexarea cu rata anuală a 
inflaţiei comunicate de Institutul Naţional de Statistică. 

                                                         Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 

Oneşti nr.164 din 24 decembrie 2014 privind aprobarea tarifului lunar pentru chirie şi 
a cuantumului cheltuielilor de întreţinere lunară datorate de chiriaşii din imobilul situat 
în str. Libertăţii, nr.1 Oneşti.  

Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local 

nr.153 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea 
şi închirierea locuinţelor din Municipiului Oneşti. 

Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
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9.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii pentru evaluarea 
performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Oneşti, pentru 
activitatea desfăşurată în anul 2015. 

                                                         Iniţiatori: Alexandru Cristea – viceprimar 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării unui spaţiu închiriat cu 

destinaţia de sediu partid politic PSD din str. Poştei nr.1, municipiul Oneşti, judeţul 
Bacău şi închirierea acestuia către Partidul Conservator – Filiala Judeţului Bacău. 

                                                            Iniţiator: Lemnaru Emil – consilier local 
11. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a resturilor vegetale 

abandonate pe domeniul public şi privat al Municipiului Oneşti. 
     Iniţiator: Lemnaru Emil – consilier local 

   12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de 
concesiune şi de închiriere, prelungirea unor contracte de concesiune şi închirierea 
unui spaţiu. 

                                                         Iniţiatori: Alexandru Cristea – viceprimar 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local 

nr.39/19.11.2015 privind darea în folosinţă gratuită a obiectivului Biserica Ortodoxă 
“Maria Magdalena” din municipiul Oneşti către Parohia “Maria Magdalena” 

Iniţiatori: Alexandru Cristea – viceprimar 
14. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ghinet 

Ramona din Municipiul Onesti. 
Iniţiatori: Alexandru Cristea – viceprimar 

15. Proiect de hotarare cu privire la stabilirea criteriilor de identificare a 
beneficiarilor de tichete sociale, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor 
identificate, conform Legii nr. 248/2015. 

Iniţiatori: Alexandru Cristea – viceprimar 
16. Analiza măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României, Camera de 

Conturi – Judeţul Bacău în urma Raportului de Control nr.C15/1724 din 11.12.2015 
împreună cu Decizia nr.5/18.01.2016 pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi 
consemnate în urma acţiunii de control cu tema : ”Controlul fondurilor alocate din 
bugetele locale pentru activităţi nonprofit de interes general  (fundaţii şi asociaţii) 
efectuată la UAT Municipiul Oneşti. 

17. Analiza măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României, Camera de 
Conturi – Judeţul Bacău în urma Raportului de Control nr.C12/1722 din 10.12.2015 
împreună cu  Decizia nr. 8 din 22/01.2016 pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi 
consemnate în urma acţiunii de control cu tema : ”Controlul situaţiei, evoluţiei şi 
modului de administrare a patrimoniului public şi privat al UAT de către R.A. de 
interes local şi S.C. cu capital integral sau majoritar UAT” efectuată la SC ”Termon 
CT” SA Oneşti. 
 18. Diverse. 

V I C E P R I M A R, 
ALEXANDRU CRISTEA  

SD/PC 
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