
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
P R I M A R 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 824 
din 06 iulie 2018 

privind convocarea şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Oneşti 

 
 

 Primarul muncipiului Oneşti, judeţul Bacău; 
 În baza dispoziţiilor art.39, alin.1, art.68 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N E : 
 

 Art.1 – Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă 
ordinară pentru data de 12 iulie 2018, ora 14,00, şedinţă ce va avea loc la sediul consiliului local 
cu următoarea propunere de ordine de zi : 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor bunuri din administrarea Spitalului 
Municipal „Sfântul Ierah Dr. Luca Onești în administrarea Consiliului Local Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Onești în 
domeniul privat al municipiului Onești  a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casarea 
acestora.  

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al 
Municipiului Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale aferente 
anului 2019.    

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.65/24 
octombrie 2002 privind aprobarea concesionării și închirierii unor suprafețe de teren și atestarea 
unei suprafețe de teren la domeniul privat al municipiului Onești.  

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea bunurilor 
imobile ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului Onești precum și reglementarea unor 
aspecte cu privire la contractele de concesiune și inchiriere aflate în derulare sau stabilite prin 
regului speciale potrivit legii. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării structurii organizatorice a Spitalului 
Municipal  ”Sfântul Ierarh Dr. Luca” Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a numărului de persoanal, 
organigramei si statului de funcții la Spitalului Municipal ”Sf. Ierarh dr. Luca” Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

10. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii nr.4789/25.01.2018 formulată de către 
SC Faleza SRL. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii fără plată a terenurilor ce aparțin 
domeniului privat al Municipiului Onești în suprafață totală de 2400 mp situate în Municipiul 
Onești, strada Perchiului nr.1bis, județul Bacău în proprietatea Bisericii penticostale 
„Filadelfia”Onești 

Iniţiator: Florian Constantin – consilier local 
 

12. Diverse. 
 

Art.2 – Prezenta dispoziție  se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija 
secretarului municipiului Onești: 

- Instituției Prefectului – Județul Bacău; 
- Servicului tehnologia informației și comunicaților 

 
 

P R I M A R, 
ing. Nicolae Gnatiuc 

     A V I Z A T, 
                            Secretarul Municipiului, 
                                                                        cons.jur. Daniel Spânu  
SD/BR 
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