
 

A   N   U   N   Ţ 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată şi art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, Primarul municipiului Oneşti anunţă publicul 
interesat  asupra  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Oneşti ce va avea loc în 
data de 12 aprilie 2017, 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna mai 2017. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului 

Local nr.153/2014 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea 
locuinţelor din Municipiul Oneşti. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de 

Asistență Socială Onești. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

   
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 

100/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti  în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Oneşti pentru anul 
şcolar 2016-2017. 

 Iniţiator: Abageru Laura - Viceprimar 
   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unui contract de 
concesiune, alipirea unor suprafețe de teren concesionate și modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr.47/07.08.2003. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unui spațiu comercial  situat în 

Piața Agroalimentară. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
 
 
 
 
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 

120/2014 privind punerea la dispozitia Proiectului, a bunurilor imobile aferente(terenuri cu sau 
fara constructii si instalatii), libere de orice sarcini, pentru realizarea in comun a investitiilor 
necesare conform  „Planului de investitii prioritare necesare conformarii cu Standardele 
impuse de U.E. referitoare la calitatea apei potabile si tratarea apei uzate”, prevazut in etapa I a 
Master Planului Judetului Bacau. 



 2 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
8. 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: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.131 din 13 decembrie 2012 de aprobare a regulamentului-cadru privind autorizarea şi 
funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Oneşti. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii tarifului pentru colectarea 
deșeurilor municipale în mediul urban, în perioada de tranziție. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
11. Diverse. 

 
 
 

P R I M A R, 
ing. Nicolae GNATIUC 
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