
 
 
  

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.(2) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, Primarul municipiului Oneşti 
anunţă publicul interesat asupra şedinţei extraordinare a Consiliului Local Oneşti ce va 
avea loc în data de 19 decembrie 2017, ora 14,00 la sediul Consiliului Local Oneşti. 
 

ORDINEA DE ZI a şedinţei extraordinare cuprinde următoarele proiecte de 
hotărâre:  

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul de credit 

nr.5/27.07.2006 încheiat între UniCredit Bank SA și Municipiul Onești. 
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 aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. pentru anul 2017. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 
nr.154/25 octombrie 2017 privind aprobarea preluării unor bunuri imobile din 
administrarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă  Bacău în administrarea Consiliului 
Local Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 
nr.149/25 octombrie 2017 privind aprobarea listei de prioritate pentru atribuirea în 
folosință gratuită a unor spații pentru sediu sau alte activități persoanelor juridice 
constituite în temeiul O.G. nr. 26/2000 pentru semestrul I 2017 și a contractului de dare în 
folosință gratuită. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural-artistic  ”Datini și 
obiceiuri de iarnă – 2017”. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in 
anul 2018 din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Onesti. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 

2018, 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 
2018. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2018. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării unui contract de concesiune și 
rezilierea unui contract de concesiune. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 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 aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.167/22 noiembrie 2017. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
 
 

P R I M A R, 
Ing. Nicolae GNATIUC 

SD/BR 
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