
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 26 mai 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 unor modificări în structura bugetului de 

venituri și cheltuieli al Municipiului Oneşti pe anul 2016. 
    Iniţiator: Buzdugan Vasile – viceprimar 

 
2. 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: Buzdugan Vasile – viceprimar 
 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.35 din 19 martie 2015 a 

Consiliului local al municipiului Onești privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al Direcției Generale de Asistență Socială. 

Iniţiator: Buzdugan Vasile – viceprimar 
 

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spațiu către Direcția 
Generală de Asistență Socială. 

Iniţiator: Buzdugan Vasile – viceprimar 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației și indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului tehnic ”Alimentare cu energie electrică, stâlpi de iluminat 
public din municipiul Onești”. 

Iniţiator: Buzdugan Vasile – viceprimar 
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6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute cu 
titlu gratuit pentru utilizarea domeniului public, în cadrul obiectivelului „DEVIERE LEA 
20KV TEHNICA BORZEȘTI, PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI SC 
AGROTEHNOGRUP SA Onești”.  

Initiator: Gnatiuc Nicolae – consilier local cu atribuții de viceprimar 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea, cesionării drepturilor unor contracte de 

concesiune și modificarea unor hotărâri.  
Initiator: Gnatiuc Nicolae – consilier local cu atribuții de viceprimar 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui spațiu din administrarea SC 

TERMON CT Onești SA în administrarea Consiliului local Onești, precum și schimbarea 
destinației unui spațiu din cadul Muzeului de Istorie în vederea înființării a două centre 
pentru încasarea taxei de salubrizare. 

Iniţiator: Buzdugan Vasile – viceprimar 
 
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 55 din 15 

mai 2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor şi cadrelor 
didactice din unităţile de învăţământ din municipiul Oneşti, care obţin rezultate deosebite în 
activitatea desfăşurată pe parcursul unui an şcolar 

Iniţiator: Martin Ștefan – consilier local 
 
10. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului special la SC TERMON 

CT Onești SA. 
Iniţiator: Buzdugan Vasile – viceprimar 

 
11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea SC Domeniu Public și Privat Onești 

SA de a asigura integritatea bunurilor date în administrare SC Termon CT Onești SA până 
la preluarea acestora de către Consiliul local Onești. 

 Iniţiator: Buzdugan Vasile – viceprimar 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in 

anul 2016 din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Onesti 
 Iniţiator: Buzdugan Vasile – viceprimar 

 
13. Diverse. 

 
 
 
 
 
 

 V I C E P R I M A R, 
BUZDUGAN VASILE 

SD/BR 
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