
 R O M Â N I A                                       
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI                
PRIMAR 
Nr. 57666/17.11.2017  

 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 22 noiembrie 2017, ora 14,00, cu următoarea propunere de ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna decembrie  2017. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Onești pe anul 
2017. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

3. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Bălan Gh. 
Silviu și Bălan Claudia Ionela împotriva HCL nr.179/21.12 2016 privind stabilirea destinației de 
locuință de serviciu a unor apartamente din strada General Radu Rosetti, Municipiul Oneștii. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unui contract de concesiune 
și transmiterii drepturilor de concesiune către moștenitori. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru 
tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Onești 
pentru anul 2018. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru anul 2017 – semestrul 
II, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor ANL și a locuințelor sociale din 
Municipiul Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

7. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în 
perioada sezonului rece, 01 noiembrie 2017 – 31 martie 2018, familiilor și persoanelor singure, 
domiciliate în municipiul Oneşti. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.23/28.02.2013 privind  aprobarea 
procedurii de  atribuire  a criteriilor de selecţie a operatorilor taxi şi taximetriştilor independenţi 
şi de stabilire a comisiei de aplicare a acestora. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
sistemului de parcare cu plată în municipiul Oneşti, actualizat prin Hotărârea Consiliului local 
nr.9/2017. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 



10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.105 din 31 iulie 
2017 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, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.146 din 25 octombrie 2017. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
11. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea unor măsuri referitoare la Asociația de 

dezvoltare locală – GAL ONESTI 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a 

Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul „Reabilitarea Grădiniței 
nr. 14, municipiul Onești”. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
13. Proiect de hotărâre privind atestarea unor bunuri la domeniul privat al Municipiului 

Onești. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public 
al Municipiului Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
15. Proiect de hotărâre privind  reactualizarea comisiei speciale de inventariere a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oneşti. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii de acte adiționale la protocoalele de 

predare primire a unor bunuri către unitățile de învățământ din Municipiul Onești. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării Regulamentului 

privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Oneşti, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.133/13 decembrie 2012 . 

Iniţiatori: Gnatiuc Nicolae – primar 
Panfil Gelu Ionuț – consilier local 

18. Raportul de activitate al administratorului special al SC Termon CT SA Onești pentru 
luna iulie 2017, august 2017 și pentru luna septembrie 2017. 

 
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.89/26.11.2010 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale 
sportivilor legitimati la cluburile sportive din municipiul Oneşti, la concursurile şi 
competiţiile sportive naţionale, balcanice, europene, mondiale şi olimpice. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor de dizolvare, 

lichidare și radiere a S.C. APĂ MUNICIPAL S.A. Onești. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

21. Diverse. 
 

 
 

P R I M A R, 



Ing. Gnatiuc Nicolae 
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