
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Oneşti ce va avea loc în data 25 octombrie 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 noiembrie  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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 93/06 iulie 2017 

privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unități de cult din municipiul 
Onești aparținând cultelor religioase recunoscute din România. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării 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   

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.41 din 30 martie 

2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a locuințelor de serviciu 
aflate în proprietatea Municipiului Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2017 în vederea 
repartizării prin închiriere a locuințele de serviciu aflate în proprietatea Municipiului Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru atribuirea în folosință 
gratuită a unor spații pentru sediu sau alte activități, persoanelor juridice constituite în temeiul OG 
nr.26/2000 și aprobarea contractului de dare în folosință gratuită. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului reţelei stradale Municipiului 
Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui imobil din administrarea Școlii 

Gimnaziale „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești în administrarea Consiliului local al 
Municipiului Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării unui imobil la domeniul privat al 
municipiului Onești și darea acestuia în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție Județean 
Bacău. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
11. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea inventarului cu bunurile ce 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Onești. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor bunuri imobile din administrarea 

Serviciului Judeţean de Ambulanţă  Bacău în administrarea Consiliului Local Onești.  
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinta gratuită Centrului scolar de 

educatie incluziva nr. 2 Comanesti, a unui spatiu situat in Municipiul Onești, Strada 8 martie, 
nr.22. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr.5 – Lista inventar a 

componentelor sistemului de apa si canalizare apartinand domeniului public al municipiului Onesti 
la Hotărârea Consiliului Local nr.77/30 mai 2017 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 
 

15. Diverse. 
 

 
 
 
 

P R I M A R, 
ing. NICOLAE GNATIUC 
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