Statutul Municipiului Oneşti
În conformitate cu prevederile din Legea nr. 215/2001 a administraţiei pubice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Oneşti
elaborează şi aprobă, în baza O.G. nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativteritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, propriul statut.
Art. 1 – (1) Municipiul Oneşti este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu
şi capacitate juridică deplină.
(2) Municipiul Oneşti poate intra în raporturi juridice cu alte localităţi sau instituţii publice, cu
persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane
fizice, în condiţiile legii.
(3) Municipiul Oneşti este localitate urbană de rangul II, conform Legii nr.351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional -Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi.
(4) A fost declarat municipiu prin Legea nr. 35/1996 pentru modificarea Legii nr. 2/1968
privind organizarea administrativă a teritoriului României.
Art. 2 – (1) Unitatea administrativ-teritorială este constituită din municipiul Oneşti şi
localităţile componente: 5 cartiere cu locuinţe individuale: Slobozia, Cuciur, Borzeşti, Buhoci
şi 6 Martie. Acces: Slobozia – DN 11 (Oneşti – Bacău), Cuciur, Borzeşti, Buhoci - DN11a
(Bârlad – Adjud – Oneşti), 6 Martie - DN 11 (Braşov - Târgu Secuiesc – Oneşti).
(2) Municipiul Oneşti este aşezat în partea de sud a judeţului Bacău, la 260 45′ longitudine
estică şi la 460 15′ latitudine nordică.

(3) Distanţa faţă de oraşe importante:
► Oneşti – Bacău, 53 km
► Oneşti – Moineşti, 49 km
► Oneşti – Adjud, 39 km
► Oneşti – Galaţi, 165 km
► Oneşti – Braşov, 128 km
► Oneşti – Iaşi, 182 km
► Oneşti – Suceava, 203 km
► Oneşti – Piatra Neamţ, 100 km
► Oneşti – Cluj, 373 km
► Oneşti – Timişoara, 575 km
► Oneşti – Constanţa 367 km
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(4) Municipiul Oneşti are o suprafaţă administrativă de 5189,34 ha şi o populaţie înregistrată
la 1 ianuarie 2010 de 49226 locuitori, densitatea populaţiei fiind de 948,66 locuitori / km2.
(5) Municipiul Oneşti este amplasat la intersecţia a două drumuri naţionale, DN 11 Bacău –
Oneşti – Braşov (E 574) şi DN 11 A Oneşti – Adjud cu continuitate DN 12 A Oneşti Comănesti – Miercurea Ciuc şi acces la DN 2 (E 85). Drumul judeţean DJ 115 face legătura
între Oneşti şi Caşin. Aceste căi de comunicaţie fac legătura atât cu teritoriul înconjurător, cât
şi cu principalele zone ale judeţului şi ale ţării.
(6) La nord – vest se învecinează cu localităţile Bârsăneşti (la 12 km) şi Helegiu (la 14 km), la
sud – est cu localităţile Ştefan cel Mare (la 10 km) şi Căiuţi (la 14 km), la nord – est cu Gura
Văii (la 8 km), la vest cu Tg. Trotuş (8 km), la sud – vest cu localităţile Bogdăneşti (la 10 km)
şi Oituz (la 15 km).
(6) Mijloace rutiere pe E574 (Drum de legătură între E85 şi E60) Bacău – Oneşti - Târgu
Secuiesc – Braşov, respectiv pe DN11A (Bârlad – Adjud – Oneşti) si DN12A (Oneşti Comăneşti – Miercurea Ciuc). Mijloace feroviare la Km 38 pe magistrala CFR 501: Adjud –
Oneşti - Comăneşti – Ghimeş – Siculeni, magistrala ce face legătura dintre Moldova şi
Transilvania, prin Miercurea Ciuc.

(7) Distanţe faţă de capitale importante:
► Oneşti – Chişinău, 300 km
► Oneşti – Budapesta, 825 km
► Oneşti – Roma, 2057 km
► Oneşti – Madrid, 3357 km
► Oneşti – Londra, 2547 km
► Oneşti – Viena, 1070 km
► Oneşti – Luxemburg, 1783 km
► Oneşti – Varşovia, 965 km
► Oneşti – Belgrad, 706 km
► Oneşti – Praga, 1354 km
► Oneşti – Oslo, 2730 km
► Oneşti – Stockholm, 2780 km
► Oneşti – Moscova, 1622 km
► Oneşti – Atena, 1522 km
► Oneşti – Paris, 2313 km
► Oneşti – Berna, 1941 km
► Oneşti – Praga, 1354 km
► Oneşti – Minsk, 1116 km
► Oneşti – Berlin, 1703 km
► Oneşti – Bratislava, 1027 km
► Oneşti – Sofia, 653 km
► Oneşti – Lisabona, 3909 km
► Oneşti – Amsterdam, 2225 km
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(8) Municipiul Oneşti este aşezat în vecinătatea estică a Carpaţilor Orientali, în zona de
confluenţă a râurilor Trotuş, Tazlău, Oituz şi Caşin.Vatra municipiului Oneşti s-a dezvoltat în
zona dealurilor subcarpatice, în depresiunea Tazlău – Caşin, pe terasa inferioară şi medie a
râurilor care traversează localitatea.Altitudinile caracteristice sunt cuprinse între 175 – 395 m.
(9) Municipiul Oneşti se află în bazinul hidrografic al Trotuşului, având ca principali afluenţi
râul Tazlău pe partea stângă şi pe partea dreaptă pâraiele Oituz şi Caşin.
Râurile menţionate au un curs cu debit mediu – mic cu mari variaţii funcţie de anotimp, de
perioadele de secetă şi, implicit, de perioadele cu ploi abundente. Nivelul pânzei freatice
variază funcţie de relief, astfel că în zonele luncă pânza freatică se găseşte la 3 – 4 m, pe
terasele vechi din cauza grosimii depozitelor de aluviuni se găseşte la 10 m, în sud – estul
teritoriului la 2 – 3 m, iar pe dealurile Perchiu şi Slobozia ajunge la 20 m.
(10) Clima este temperat continentală cu o temperatură medie anuală de 9-20oC, iar
precipitaţiile anuale au o valoare de 654 m3. Vânturile cele mai frecvente bat pe direcţia vest
şi sud – vest.
(11) Tipurile de sol prezente sunt reprezentate de cernoziom şi roci sedimentare (nisip şi
pietriş). Fertilitatea solului este asigurată de însuşirile fizice, hidrofizice şi biochimice, având
un conţinut ridicat de humus de bună calitate, reacţie neutră sau slab acidă şi o bună
aprovizionare cu elemente nutritive asimilabile.
(12) Din punct de vedere geomorfologic Municipiul Oneşti face parte din unitatea dealurilor
subcarpatice, fiind aşezat la confluenţa râurilor Tazlău şi Trotuş, cu afluenţii Oituz şi Caşin.
Pe partea dreaptă a râurilor Trotuş şi Tazlău sunt dezvoltate terase neexistând pericol de
inundaţii, singurele zone cu risc de inundaţii fiind reprezentate de lunca inundabilă adiacentă
albiilor majore ale râurilor.
Zona A – Albia majoră şi lunca inundabilă
Râurile Trotuş, Tazlău, Caşin şi Oituz au, în general, un curs stabil şi bine conturat în această
zonă, efectuându-se în ultimii ani indiguiri. S-a conturat astfel cea mai mare parte a albiei
majore şi a luncii inundabile a fiecărui râu, cunoscându-se zone cu interdicţie pentru
construcţii.
Zona I – Terasa inferioară
Zona inferioară cuprinde vatra construibilă, cartierele şi zona industrială. Cotele terasei
variază între 210 – 215 m, înclinarea suprafeţei fiind redusă şi conformă cu panta de curgere a
râurilor. Stratificarea terenului de fundare este uniformă şi adâncimea de 4 – 7 m se găsesc
stratele de bază formate din argile marnoase stratificate în alternanţă cu benzi de gresie şi
marne. Pe capetele stratelor de bază se găseşte acumulată o mică pânză de apă subterană cu un
debit redus şi neuniform. Capacitatea portantă a terenului de fundare din această zonă este
foarte ridicată.
Zona M – terasa medie
Terasa medie este identificată doar în partea de sud – est a municipiului, precum şi o fâşie
mică în partea de nord – vest. Cotele terasei sunt de 220 – 224 m. Stratele de bază se află la 6
– 8 m cuprinzând un strat grosier şi în apropierea suprafeţei un strat de praf nisipos sau nisip
prăfos sau argilos, uscat şi cu o capacitate portantă relativ redusă. Apa subterană, sub aceiaşi
formă ca şi pe terasa inferioară,este cantonată tot la baza stratului grosier, la contactul acesteia
cu rocile de bază.
Zonă S – terasa superioară
Terasa superioară se află în partea sudică, având o cotă de 260 – 264 m şi racordându-se la
dealurile subcarpatice din partea sudică fără o delimitare clară a contactului dealuri – terasă.
Structura terasei este dominată de un strat prăfos – argilos, cu grosime de cca. 10 m pe alocuri
cu caracter loessoid şi de sensibilitate la umezire de categorie A.
Zona D – dealurile subcarpatice din partea vestică şi estică

Terminaţia teraselor, în special medie şi superioară, se produce la contactul neregulat cu
dealurile din partea vestică a municipiului – Dealurile Buhoci, Cuciur şi Bucium, în partea
estică versanatul deluros porneşte imediat după terasa inferioară, pe alocuri albia majoră a
Tazlăului găsindu-se la baza taluzului dealurilor.
(13) Pe teritoriul municipiului Oneşti se află Rezervaţia naturală Perchiu cu o suprafaţă de
206,47 ha care este situată la altitudinea de 200 – 397,7 m, încadrându-se în zona de
silvostepă a Câmpiei Române, Subcarpaţii Moldovei. A fost declarată arie protejată prin
H.C.J. Bacău nr. 18 / 1995. Prin H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată pentru noi zone, a fost reconfirmat regimul special de protecţie şi
conservare pentru suprafaţa de 206,47 ha din zona Dealul Perchiu, suprafaţă care constituie
rezervaţie naturală.
Protecţia şi conservarea bunurilor naturale din perimetrul ariilor naturale protejate şi din zona
de protecţie a acestora este reglementată de prevederile O.U.G nr.195/2005 – privind protecţia
mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.U.G nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor apelor si mediului nr.850/2003, a fost
respectată procedura de încredinţare a custodieie ariei protejate către Direcţia Silvica Bacău
prin Ocolul Silvic Livezi.
Principalele habitate din aria protejată sunt:
Tipuri de habitate
%
Suprafaţa (ha)
Formaţiuni ierboase
/ pajişti şi arbuşti /tufişuri
43,5 89,80
Păduri
38,3 79,18
Alte terenuri (cultivate, drumuri)
18,2 37,49
Total
100
206,47
(14) Vegetaţia. Au fost identificate 596 specii de angiosperme. Caracterul particular al florei
reiese din procentul mare de specii sud – estice (32,3 %) care, pe fondul florei euroasiatice
(73,6 %) prelevează asupra speciilor nordice şi central europene (23,2 %) deşi masivul este
situat în zona forestieră subcarpatică. Această particularitatea pledează pentru ipoteza originii
relictare a speciilor termofile.
(15) Fauna este cea caracteristică bazinului Trotuşului, unde întâlnim:
- mamifere: viezure, vulpe, veveriţă, iepure;
- păsări: rândunică, pupăză, dumbrăvioară, barză albă, ulii, cucuvele;
- târâtoare, rozătoare, insecte.
Conform O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare sunt
protejate următoarele specii:
◘ Mamifere, 13 specii
◘ păsări, 81 specii
◘ reptile, 5 specii
◘ amfibieni, 5 specii
◘ nevertebrate, 5 specii
◘ plante, 1 specie
Art. 3 – Municipiul Oneşti este menţionat ca aşezare pentru prima dată într-un document la
data de 14 decembrie 1458, când Ştefan cel Mare confirma ca danie satul Oneşti către
Mănăstirea Bistriţa din partea soţiei lui Negrilă şi fiica lui Andrieş, Maruşca.

De-a lungul timpului numeroase documente amintesc de satul Oneşti. În anul 1774 satul era al
şătrarului Constantin Aslan şi avea doar 31 de gospodării, în anii următori remarcându-se o
creştere demografică, numărul gospodăriilor ajungând la 56.
Mai întâi Oneştiul s-a dezvoltat ca o aşezare cu caracter agricol fiind proprietatea diferiţilor
feudali locali sau veniţi din altă parte. S-a dezvoltat apoi ca un centru meşteşugăresc şi
comercial, devenind târg în locul vechiului târg „Trotuş” datorită aşezării sale prielnice la
intersecţie de drumuri comerciale.
La începutul secolului al XIX-lea sub domnia lui Ioniţă Sandu Sturza 1822 – 1828, hatmanul
Alecu Aslan obţine hrisov pentru deschiderea unui târg pe moşia sa din Oneşti.
Dezvoltarea Oneştiului a fost un proces de lungă durată, principalele activităţi fiind vânzarea
produselor agricole, comerţul cu lemne şi o găzărie.
În anul 1842 se construieşte moara de piatră din centrul oraşului Oneşti la care au lucrat robii
moşierului Aslan, apoi alte mori mici de apă. Au existat două velniţe boiereşti de fabricat
ţuică din cereale, precum şi două ateliere de fierărie şi două hanuri pentru desfacerea
băuturilor alcoolice fabricate în zonă.
La începutul anilor 1950 începe dezvoltarea industrială a Oneştiului. În 1956 a fost declarat
oraş, iar în 1968 municipiul. În 1956 sunt puse în funcţiune primele instalaţii la Rafinăria
Oneşti şi Termocentrala Borzeşti.
În 1960 au fost puse în funcţiune primele instalaţii la Uzina Chimică, iar în anul 1962 primele
instalaţii de la Uzina de Cauciuc.
În perioada 1974-1980, sunt puse în funcţiune:
- Întreprinderea de Utilaj Chimic Borzeşti.
- Fabrica de Produse Lactate- 1977;
- Fabrica de Pâine- 1978;
- Fabrica de Confecţii- 1976.
Toate acestea au condus la dezvoltarea industrială a municipiului Oneşti.
In perioada 1963-2004 au fost construite 5 licee, 7 şcoli, 12 grădiniţe, un spital municipal cu
824 de paturi, un leagăn de copii, 6 creşe, un hotel de 226 locuri, peste 19.000 de apartamente,
si alte obiective social culturale.
Art. 4 – (1) Potrivit datelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011,
populaţia stabilă a municipiului Oneşti este de 39.172 locuitori, iar în anul 2002 era de
51.416 locuitori. Din analiza datelor se observă că între anii 2002 şi 2011 s-a înregistrat o
scădere a numărului de locuitori de 12.244. La 01.09.2017 populaţia cu domiciliul în
municipiul Oneşti, potrivit informaţiilor furnizate de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă
a Persoanelor Oneşti, a fost de ___________ persoane.
(2) Structura populaţiei este de 18.574 locuitori de sex masculin şi 20.598 locuitori de sex
feminin.
(3) Grupa de vârstă cea mai numeroasă din municipiul Oneşti este cea având vârsta cuprinsă
între 40 - 44 ani, compusă din 4.209 locuitori, din care 1.921 de sex masculin şi 2.288 de sex
feminin.
(4) În Municipiul Oneşti s-au declarat români 35.368 persoane, romi 252 persoane, maghiari
55 persoane, greci 21 persoane. În oraş mai trăiesc ucraineni, germani, ruşi-lipoveni, turci,
italieni, etc., sub 10 persoane din fiecare etnie.
(5) Municipiul Oneşti are 2 comunităţi religioase numeroase: majoritatea locuitorilor
sunt ortodocşi (79,88%), cu o minoritate de romano-catolici (9,45%), altă religie (1.83%).
Pentru 8,84% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională. În conformitate cu
datele furnizate din 2011, 31.290 persoane au declarat că sunt de religie ortodoxă; 3.702
persoane s-au declarat de religie romano-catolică, 248 persoane s-au declarat de religie

penticostală, etc. Informaţia privind religia nu a fost disponibilă pentru 3.461 persoane. În
Oneşti s-au declarat atei 35 de persoane şi fără religie 20 persoane.
(6) Conform datelor furnizate din 2011, numărul de gospodării existente în municipiul Oneşti
este de 16089, situate în 2768 clădiri, din care 2736 locuinţe.
Art. 5 – (1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt
CONSILIUL LOCAL, ca autoritate deliberativă şi PRIMARUL, ca autoritate executivă,
acestea venind să rezolve treburile publice in condițiile legii.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr.17, judeţul
Bacău, Cod Poştal 601032. Sediul este amplasat în centrul localităţii, lângă Biblioteca
Municipală „Radu Rosetti” Oneşti, C.E.C. Bank şi Victoria Shoping Center.
(3) Consiliul Local este alcătuit din 21 de membri, aleşi prin vot universal, egal, direct şi liber
exprimat, în condiţiile stabilite prin legea privind alegerile locale. Având în vedere specificul
local şi nevoile activităţii sale, Consiliul Local al Municipiului Onești a organizat următoarele
comisii pe domenii de specialitate:
Comisia 1 – de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;
Comisia 2 – pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi protecţia mediului înconjurător;
Comisia 3 – pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi
agrement, sănătate şi conservarea monumentelor;
Comisia 4 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei;
Sediul Consiliului Local al Municipiului Onești se află pe b-dul Oituz nr.17, iar întrunirile în
plen se desfăşoară la Sala de Şedinţe a Consiliului Local.
Consiliul Local a fost constituit în urma alegerilor locale desfăşurate în 5 iunie 2016, când a
rezultat următoarea structură politică: P.S.D. – 9 membri, P.N.L. – 6 membri, PSRo – 4
membri, ALDE – 2 membri.
(4) În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL exercită
urmatoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor reglementate de Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes
local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
(5) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.
Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui
României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local.
Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin acte normative, primarul
beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în
condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici
şi personal contractual.
Primarul conduce serviciile publice locale.
Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu
persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.
Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României.
Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi
revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor,
la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul
acţionează şi ca reprezentant al statului în municipiu.
Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative.
Art.6 - (1) Patrimoniul municipiului Oneşti este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate
în proprietatea publică şi privată ale acestuia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter
patrimonial.
(2) Consiliul local hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes
local să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate
ori să fie inchiriate. Acesta hotărăste cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, in conditiile legii.
(3) Bunurile care aparţin domeniului privat al municipiului pot fi vândute, închiriate sau
concesionate, în condiţiile legii.
(4) Consiliul local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile
proprietate publica sau privata locală persoanelor juridice făra scop lucrativ, care desfasoara
activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.
Art. 7 – (1) Elevii şi cadrele didactice din unităţile de învăţământ din municipiul Oneşti, care
au obţinut rezultate deosebite în activitatea desfăşurată pe parcursul unui an şcolar, sunt
premiați în cadrul unei festivităţi organizate o dată pe an, numită ”Gala Învățământului
Oneștean”.
(2) Cuplurile cu domiciliul în municipiul Oneşti, la împlinirea a 50 de ani de căsătorie, vor fi
aniversate, ocazie cu care vor primi diploma de fidelitate, suma de bani stabilită prin hotărârea
consiliului local şi un buchet de flori.
(3) Cetăţenilor care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul în municipiul Oneşti vor
fi aniversate, ocazie cu care vor primi diploma de longevitate, suma de bani stabilită prin
hotărârea consiliului local şi un buchet de flori.
(4) Consiliul local al municipiului Oneşti instituie şi acordă titlul de ,,Cetăţean de Onoare al
Municipiului Oneşti”, în conformitate cu Regulamentul de acordare aprobat de către Consiliul
Local.
Art.8 – Cetăţenii municipiului au dreptul de a participa la viaţa politică, economică, socială şi

cultural-sportivă. Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa municipiului sunt exercitate în
mod democratic prin următoarele instrumente şi tehnici democratice:
a) referendum local;
b) adunarea populară;
c) petiţii;
d) solicitări
e) iniţiative;
f) audieri;
g) consultări.
Art.9 – (1) Consiliul local al municipiului Oneşti hotaraste asupra cooperarii sau asocierii cu
persoane juridice romane ori straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri
sociali, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte
de interes local, precum şi asupra stabilirii unor relatii de parteneriat cu unitati administrativteritoriale similare din alte tari.
(2) Municipiul Oneşti se poate înfrăţi cu orice localitate din ţară şi de peste hotare, fiecare
relaţie de înfrăţire fiind cuprinsă în protocolul de înfrăţire, ale cărui prevederi sunt obligatorii
pentru ambele părţi.
(3) Fiecare protocol de înfrăţire va fi dat publicităţii şi angajează în respectarea lui întreaga
populaţie a municipiului.
(4) Municipiul Oneşti face parte din Asociaţia Municipiilor din România (AMR).
(4) La data aprobării prezentului statut, Municipiul Oneşti este înfrăţit cu localităţile
Eysines, Franţa (1995), Skien, Norvegia (1999), Pistoia, Italia, pe linie culturală, Strășeni,
Republica Moldova (2015), Edineț, Republica Moldova (2016).
Art. 10 – Stema municipiului Oneşti propusă de către Consiliul Local al municipiului Oneşti
ca fiind cea din Anexa la HCL nr.14 din 28 martie 2002.
Art.11 – Municipiul Oneşti are propriul site pe internet, ce poate fi accesat la adresa
www.onesti.ro.
Elementele
de
contact:
Telefoane:. 0234.324243, 0234.312.340,
Fax: 0234.313911, 0234.321.869, Cod Fiscal: 4353250, E-Mail: primarie@onesti.ro .
Art.12 – Sfântul Nicolae este patronul spiritual și ocrotitor al municipiului Onești și 6
decembrie (Ziua Sfântului Ierarh Nicolae) este declarată, cu caracter permanent, "Ziua
Municipiului Oneşti", conform Hotărârii Consiliului Local nr.127/05.12.2012.
Art.13 – Orice modificare sau completare a prezentului statut este de competenţa Consiliului
Local al municipiului Oneşti.

