
R O M Â N I A                                       
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI                
PRIMAR 
Nr. _______/07.06.2017 

 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 12 iunie 2017, ora 13,00, cu următoarea propunere de ordine de zi: 

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

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării stagiului de pregătire sportivă în 

perioada  28 august – 04 septembrie 2017 pentru sportivii care au obţinut rezultate deosebite la 
Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – etapa naţionala.  

Iniţiator: Rădulescu Florin – consilier local 
           Agapi Mircea – consilier local 
 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii fără plată a terenurilor ce aparțin 

domeniului privat al Municipiului Onești în suprafață totală de 2402 mp situate în Municipiul 
Onești, strada Perchiului nr.1A, județul Bacău în proprietatea Bisericii penticostale 
„Filadelfia”Onești. 

Iniţiator: Florian Constantin – consilier local 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei si Statului de functii 

ale Directiei Generale de Asistenta Sociala Onesti. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe 

anul 2017, la Caminul pentru Persoane Varstnice din str. 8 Martie nr. 26, municipiul Onesti,  
norma zilnica de hrana pentru beneficiari precum si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 
2017. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluarii unor imobile ale unitatilor de 
învatamant in administrarea Consiliului local. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea cesionării drepturilor unor contracte 

de concesiune, închirierea unor spatii libere proprietate a mun.Onesti,  pentru functionarea 
unor asociatii de proprietari. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru 

tineri destinate închirierii realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Oneşti. 
 Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 



9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr.119 din 
04 septembrie 2013 pentru probarea Regulamentului privind nomenclatura urbană / stradală şi 
adresă pentru municipiul Oneşti 

 Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

10. Proiect de hotărâre pentru completarea 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, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 15 mai 2015. 

 Iniţiator: Crăciun Elena – consilier local 
 

11. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 164 privind 
predarea Podului rutier peste râul Trotuș aflat pe traseul dumului național DN11, proprietate 
publică a statului, din administrarea Consiliului local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău, 
în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea executării lucrărilor de reparații 

 Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

12. Diverse. 
 
 
 

P R I M A R, 
Ing. Gnatiuc Nicolae 

 
SD/BR 
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