
 

 
 

 

  

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 16 

iulie 2018, ora 14,00 la sediul Consiliului Local Oneşti. 

 

ORDINEA DE ZI a şedinţei extraordinare cuprinde următoarele proiecte de 

hotărâre:  

 

1. Proiect de hotârâre privind aprobarea documentatiei tehnico- economice si a 

indicatorilor tehnico-economici in faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii 

pentru proiectul ,,Modernizare Calea Adjudului pe DN 11A in Municipiul Onesti”. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico- economice si a 

indicatorilor tehnico-economici in faza studiu de fezabilitate pentru proiectul ,,Extindere si 

modernizare iluminat public stradal, municipiul Onesti”. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico- economice si a 

indicatorilor tehnico-economici in faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii 

pentru proiectul ,,Lucrari de modernizare si dotare Biblioteca municipala ,, Radu Rosetti”,  

Onesti”. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar  
 

4. Proiect de hotârâre pentru  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.110/16 august 2016 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile  în care 

persoanele condamnate la o măsură neprivativă de liberate vor presta muncă neremunerată 

în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar  
 

5. Proiect de hotârâre pentru completarea Anexei nr.11 a Hotărârii Consiliului Local 

nr.32 /19 februarie 2018 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al 

Municipiului Onesti pe anul 2018, a bugetului multianual, a bugetului la activitatile 

autofinantate, a listelor de investitii pe anul 2018 si a listelor de investitii multianuale, și al 

spitalului Municipal „Sfântul Ierah Dr. Luca” Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar  
 

6. Proiect de hotârâre privind încheierea actului adițional nr. 2 la contractul de asociere 

privind finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar  

 

P R I M A R, 

ing. Nicolae Gnatiuc 


