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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI                
V I C E P R I M A R 
Nr. 3151/15.01.2016 

 
 C ă t r e, 

  Doamnele şi domnii consilieri locali 
 

 În conformitate cu art.39, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi convocat la şedinţa 
ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău care va avea loc la 
sediul consiliului local în ziua de miercuri, 20 ianuarie 2016, ora 14,00, cu următoarea 
propunere de ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a excedentului 

bugetar din anul 2015 din secţiunea funcţionare. 
Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii 

de dezvoltare la Spitalul Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” Oneşti. 
                                                         Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorilor materiale din cuprinsul 

anexelor la Hotărârea nr.146 din 22 decembrie 2015 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile incepand cu anul 2016 în 
municipiul Oneşti. 

                                                         Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2016. 

                                                         Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2016 la patrimoniul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău şi desemnarea 
reprezentantului Municipiului Oneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

                                                         Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a 
domeniului public şi privat practicate de SC Domeniu Public şi Privat Oneşti SA. 

                                                         Iniţiatori: Alexandru Cristea – viceprimar 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a municipiului Oneşti 
pentru anul şcolar 2016-2017. 

                                                         Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
 

8. Proiect de hotărâre privind privind soluţionarea plângerii prealabile împotriva 
Hotărârii Consiliului Local nr.152/22.12.2015 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului 
Local nr.97 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea ajustării tarifelor la colectarea 
gunoiului menajer.  

                                                          Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
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9. Proiect de hotarare privind soluţionarea plângerii prealabile împotriva Hotărârii 

Consiliului Local nr.146/22.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte 
taxe asimilate acestora aplicabile incepand cu anul 2016 în municipiul Oneşti. 

Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.64 din 

26.05.2015 privind  aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune şi de 
închiriere, concesionarea unei suprafeţe de teren şi închirierea unor spaţii comerciale . 

Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz şi servitute 

către SC E-ON Distribuţie România SA asupra unor suprafeţe de teren de 200 mp 
aparţinând domeniului privat al municipiului Oneşti. 

Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
 

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată 
de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2015.  

Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe 
anul 2016 la Centrul Social pentru Persoane Vârstnice Slobozia şi norma zilnică de hrană 
a persoanelor îngrijite în această instituţie. 

Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.28 
din 27 februarie 2014 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor aflate în 
administrarea Municipiului Oneşti. 

Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
 

15. Proiect de hotărâre pentru actualizarea documentaţiilor şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiţiile „Refacere infrastructură străzi în cartierele Buhoci, 
6 Martie şi Cuciur din municipiul Oneşti” si „Modernizare străzi în cartierele Slobozia şi 
Belci, municipiul Oneşti,  judeţul Bacău – Etapa I, străzi în cartierul Belci”. 

Iniţiator: Alexandru Cristea – viceprimar 
 
 16. Diverse. 
 

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

SD/BR 
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