
 R O M Â N I A                                       

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI                

PRIMAR 

Nr. _____/__.05.2019 

 

 

 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 28 mai 2019, ora 14,00, cu următoarea propunere de ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie  2019. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

2. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al 

Municipiului Onești pentru unitățiile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din 

România. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Onești cu ASOCIAŢIA 

CLUB SPORTIV RALLY SPIRIT Oneşti în vederea cofinanţării proiectului "Raliul 

Moldovei 2019". 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanţarea 

serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanei 

adulte cu handicap, precum şi a contribuţiei Consiliul Local Oneşti, în anul 2019 

Iniţiatori: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 

închirierii a unui spaţiu situat în clădirea Grădiniţei cu program prelungit nr. 12 din 

municipiul Oneşti şi aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri achiziționate prin 

Proiectul Regio  către unitățile de învățământ din Municipiul Onești, pentru care au fost 

achiziționate. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din 

funcţiune aparţinând domeniului privat al municipiului Oneşti, judeţul Bacău 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării și închirierierii unor bunuri 

imobile aparținând Municipiului Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării și modificării Hotărârii Consiliului 

Local nr.77/30 mai 2017 privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Studiului de 

Oportunitate, a delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. 



RAJA S.A., aprobarea  contractului de delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare, 

a listei bunurilor aferente, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

si a Caietelor de sarcini ale serviciului 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenței Comisiei Tehnice 

de Organizare și Siguranță a Circulației Rutiere în municipiul Onești, aprobata prin Hotararea 

Consiliului Local nr. 129/29 octombrie 2015. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului-cadru de contracte de concesiune 

şi închiriere pentru bunuri proprietate publică a Municipiului Oneşti 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a 

imobilelor cu propunerea de dezmembrare si alipire a unor imobile constituite din teren cu si 

fara constuctii apartinand Municipiului Onesti, in vederea reconfigurarii parcelelor destinate 

concesionarii/inchirierii/dare in folosinta. 

  Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

13. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate 

al Municipiului Onesti - domeniul public, în cotă definitivă, pentru imobilul situat in B-dul 

Republicii”Parculet Hotel”inscris provizoriu sub nr.cad.65114. 

 Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public de interes 

local al Municipiului Onesti, pentru unele imobile constituite din terenuri cu si fara 

constructii situate in intravilan. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat de interes 

local al municipiului Onesti, pentru unele imobile constituite din terenuri situate in intravilan. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

16. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva 

Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 10 aprilie 2019 privind aprobarea accesării de către  

Municipiului Onești a unui credit in valoare de 10.000.000 lei în vederea realizarii unor 

investitii publice de interes local. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/27 

februarie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului 

de gestionare a câinilor fără stăpân al Municipiului Onești 

Iniţiatori: Pașcu Apăvăloaie Eleana – consilier local și 

Zarzu Ciprian Octavian – consilier local 

18. Diverse. 

 

 

P R I M A R 

Ing. Gnatiuc Nicolae 

 


