
 

 

 

 

 

 

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, art.135 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul admnistrativ și Dispoziția Primarului nr.1128/10 

noiembrie 2022 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Oneşti, Primarul municipiului Oneşti anunţă publicul interesat asupra şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local Oneşti ce va avea loc în data de 14 noiembrie 2022, ora 14.30, cu 

participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local Onești, sala mare de 

ședințe, din B-dul Oituz nr.17. 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei extraordinare cuprinde următoarele proiecte 

de hotărâre ce vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oneşti:  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice 

operațiunilor de apartamentare a imobilului cu nr. cad. 68650-C1, situat în str. Perchiului nr. 1 

municipiul Oneşti. 

       Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar 
 

2. Proiect de hotarare  privind  „Însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru 

bunul imobil garaj stație ambulanțe și terenuri intravilane aflate în proprietatea municipiului 

Oneşti, în vederea actualizării evidenţei contabile şi tehnico-operative a acestora.” 

       Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar 
 

3. Proiect de hotarare  privind  darea  în folosinţa gratuită a unui imobil cu destinaţia 

Sediu Ambulanță Onești și parcare, situate în municipiul Oneşti, str. Perchiului nr. 1, Judeţul 

Bacău, înscrise în CF nr. 68650, nr. cad. 68650-C1-U2 către Serviciul de Ambulanță Județean 

Bacău. 

       Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar 
 

4. Proiect de hotarare  privind darea în administrare către Spitalul municipal “Sf. Ierarh 

Dr. Luca Onești” a unui bun imobil identificat cu nr. Cad. 68650-C1-U1, situat în str. 

Perchiului nr. 1, Municipiul Onești. 

       Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii unui bun imobil teren, proprietatea 

municipiului Oneşti. 

       Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar 
 

6. Proiect de hotarare privind avizarea de principiu a documentației de urbanism Plan 

Urbanistic Zonal „Centrală electrică eoliană Onești de 85 MW și record la stația electrică 

Borzești”  

       Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar 
 

7. Probleme de interes local (Diverse). 

 

 


