
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 26 
aprilie 2018, 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. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna aprilie 2018. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului anual și de perspectivă pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării 
situațiilor de urgență” pe anul 2018 în Municipiul Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării unor articole din cadrul Hotărârii 
Consiliului Local Onesti nr. 38/10.03.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici  și a documentațiilor tehnice pentru proiectele propuse a se finanța prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală II în municipiul Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a 
proiectelor  si a indicatorilor tehnico-economici  pentru investitiile: Reabilitare Scoala,, 
Ghita Mocanu”, Reabilitare Scoala nr. 1, Reabilitare Scoala  ,,Sfantul Voivod Stefan cel 
Mare”, Cresterea eficientei energetice a gradinitei ,,Magnolia”,din  mun. Onesti. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

5. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea regulamentului de stabilire a nivelului 
consumurilor înregistrate de persoanele fizice si juridice, care ocupa sub diferite forme 
spații proprietate a Municipiului Onești și beneficiaza de utilități pentru care Municipiul 
Onești este titular de contract.  

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar  
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu transportatorii serviciului de 
transport in regim de taxi(persoane fizice /societati comerciale) declarați câștigători după 
analizarea  cererilor și a criteriilor de departajare din Municipiul Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar  
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC 
Domeniu Public și Privat Onești SA, pe anul 2018. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar  
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare organizarii  activitatii 
culturale „CARAVANA FILMULUI ROMANESC – Capodopere ale cinematografiei 
nationale/Cartea si filmul” in perioadele 28 mai-1 iunie 2018 si 6-12 august 2018. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar  
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului de 
venituri și cheltuieli al Municipiului Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar  
 

10. 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 evidența persoanelor din Municipiul Onești, așa cum au fost aprobate 
prin HCL 167/22.11.2017 cu modificările și completările ulterioare. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea cesionării drepturilor unui contract de 
concesiune. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării inventarului cu 
bunurile ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Onești.   

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii de ajutoare banesti veteranilor de 
razboi si vaduvelor veteranilor de razboi, care cu domiciliu în Municipiului Onesti, cu 
ocazia “Zilei veteranilor de razboi” pentru anul 2018. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finantarea 
serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei 
adulte cu handicap, precum si a contributiei Consiliul Local Onesti, in anul 2018. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei si 
Statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala Onesti . 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii Direcției Generale de 
Asistență Socială Onești în Direcția de Asistență Socială Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.4 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 190/27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru 
functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, 
aparatul permanent al consiliului local institutiilor/serviciilor publice din subordinea 
consiliului local, precum si serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor din 
municipiul Onesti. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 



 
3 

18. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al municipiului Onești a 
imobilului teren și construcții situat în b-dul Republicii nr.43 și  aprobarea Actului Adițional 
la contractul de comodat nr. 14636/16.07.2010 privind aprobarea împrumutului de folosință 
a imobilului situat în b-dul Republicii nr.43, Onești,zona B, încheiat cu  SC Domeniu Public 
și Privat Oneşti SA  

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

19. Prezentarea Scrisorii nr.11 din 28.03.2018 ce cuprinde recomandări la 
constatările consemnate în Raportul de audit al performanței nr.A5/266 din 05.03.2018 
transmisă de către directorul Camerei de Conturi Județul Bacău. 

 
20. Diverse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R I M A R, 
ing. NICOLAE GNATIUC 
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