
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de 30 
martie 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. Raportul primarului municipiului Oneşti privind starea economică, socială și de 

mediu a municipiului Oneşti în anul 2016. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

  
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna aprilie 2017. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

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

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.101 din 16 
august 2016 pentru aprobarea procedurilor de evaluare a organizațiilor non-guvernamentale, 
constituite în temeiul O.G. nr. 26/2000, în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru 
atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea publică sau privată 
a Municipiului Onești. 

Iniţiator: Agapi Mircea – consilier local 
 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Onești 
privind gestionarea patrimoniului din domeniul public și privat pe anul 2016. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 

6. Proiectul de hotarare privind aprobarea diminuarii excedentului bugetar al anului 
2016 prin restituirea catre bugetul de stat a sumei de 1.500.000 lei. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al 

Municipiului Onești pe anul 2017, a bugetului multianual, a bugetului la activitățile 
autofinanțate, a listelor de investiții pe anul 2017 și a listelor de investiții multianuale. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații situate în perimetrul 
unităților de învățământ pentru instalarea unor automate de băuturi calde și cafea și a unor 
chioșcuri (module) pentru comercializare produse alimentare 

                                                                                    Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional la procesul verbal de predare-
primire nr.17054/18.08.2010, parte a contractului nr.16886/18.08.2010 de delegare a gestiunii 
serviciului publice de administrare a domeniului public și privat, către S.C. Domeniu Public și 
Privat Onești S.A. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru 
fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare a Municipiului Onești, Județul Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Onești la Programul 

de stimulare a înnoirii parcului auto national – programul rabla 2017, în vederea achiziționării 
unor autoturisme prin acest program, de către Municipiul Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.84/28.10.2011 

privind aprobarea modalității de gestiune, a caietului de sarcini și a regulamentului de 
organizare și desfășurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din 
municipiul Onești, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.169/20.12.2016. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
13. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.37 din 28 

februarie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public 
şi privat practicate de SC Domeniu Public şi Privat Oneşti SA Diverse. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
  
 14. Diverse. 

 
 
 
 

P R I M A R, 
ing. NICOLAE GNATIUC 
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