
 R O M Â N I A                                       
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI                
PRIMAR 
Nr. 4309/23.01.2018 

 
 C ă t r e, 

  Doamnele şi domnii consilieri locali 
 

 În conformitate cu art.39, alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi convocat la şedinţa ordinară a 
Consiliului Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău care va avea loc la sediul consiliului 
local în ziua de 30 ianuarie 2018, ora 14,00, cu următoarea propunere de ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare 

prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale aferente fiecărui membru al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2018. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2013 privind 

aprobarea procedurii de atribuire a criteriilor de selecție a operatorilor taxi și taximetriștilor 
independenți și de stabilire a comisiei de aplicare a acestora. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

sistemului de parcare cu plată in municipiul Onesti, aprobat prin Hotărârea consiliului Local 
nr.25/28.02.2013 și actualizat prin Hotărârea Consiliului local nr.9 din 19 ianuarie 2017. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate,a  modelului de contract 
de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini,a regulamentului,a inventarului bunurilor mobile si 
imobile aferente serviciului,a procesului verbal de predare primire a bunurilor serviciului si a 
indicatorilor tehnici ai  serviciului de iluminat public al municipiului  Oneşti, precum si 
imputernicirea Primarului municipiului Onești pentru a semna procesul verbal de predare 
primire a inventarului  si contractul de delegare a gestiunii acestui serviciu catre S.C. Domeniul 
Public si Privat Onesti S.A.. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna februarie  2018. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii pentru evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Onești, pentru activitatea desfăşurată în 
anul 2017. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Onești pe anul 

2018-2019. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 



 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de analiză și acoperire a riscurilor”pe 

anul 2018. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a 

Poliției locale a Municipiului Onești. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – „modificare limită intravilan și 

reglementări urbanistice pentru construire magazine DEDEMAN și dotări aferente privind: 
circulația carosabilă, utilități, amenajări exterioare” 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de 
concesiune. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului 
Local nr.41/30.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a 
locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Municipiului Onești.  

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflatiei comunicate de către Institutul 
Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicabile în anul 2018 pentru locuințele realizate de 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, locuințele sociale, locuințele din fondul locativ de stat și 
locuințele de serviciu aflate in domeniul public/privat al Municipiului Onesti si administrarea 
Consiliului Local Onești.  

                                                                                       Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

15. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de asociere încheiat între Județul 
Bacău și Municipiul Onești, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean nr.17/2010 și Hotărărea 
Consiliului Local nr.6/2010. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

16. 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 
 

17. 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 
 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor 
personali in semestrul II – 2017. 

 Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea pe anul 2018 a Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oneşti şi al serviciului 
public comunitar local de evidența  persoanelor din municipiul Oneşti. 

 Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 



 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul 

permanent al Consiliului local, aparatul de specialitate al Primarului, instituțiilor/serviciilor 
publice din subordinea Consiliului local, precum și serviciului public comunitar local de 
evidenta a persoanelor din Municipiul Onești. 

 Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

21. Raportul de activitate al administratorului special al SC Termon CT SA Onești pentru 
luna octombrie 2017. 

 
22. Analiza petiției nr.641/08.01.2018  a domnului Lazăr Constantin. 
 
23. Diverse. 

 
P R I M A R, 

Ing. Gnatiuc Nicolae 
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