
R O M Â N I A                                       
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI                
PRIMAR 
Nr. 26409/25.05.2017 

 
 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 marți, 30 mai 2017, ora 14,00, cu următoarea propunere de ordine 
de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Studiului de 
Oportunitate, a delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. 
RAJA S.A., aprobarea  contractului de delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare, a 
listei bunurilor aferente, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a 
Caietelor de sarcini ale serviciului. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisie pentru predarea infrastructurii 
tehnico edilitare aferente  serviciului public de alimentare cu apă și canalizare către SC RAJA 
SA Constanța. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 

3. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea contractului de delegare a gestiunii 
a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare cu SC Domeniu Public și Privat 
Onești SA și constiruirea comisie pentru preluarea bunurilor încredințate. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care va monitoriza, inventaria și 
recepționa lucrările efectuate de SC RAJA SA Constanța la infrastructura tehnico-edilitară 
aferentă serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a Municipiului Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna iunie 2017. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al 
Municipiului Onești și al Spitalului „Sfântul Ierah Dr. Luca”Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului anual și de perspectivă pentru 
asigurarea resurselor umane, material și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor 
de urgență pentru anul 2017”. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotătârii Consiliului Local nr. 100/2012 
privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al municipiului Oneşti  alocate pentru activitati nonprofit de interes local. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 

9. Diverse. 
P R I M A R, 

Ing. Gnatiuc Nicolae 
 
SD/BR 
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