
 
 
 
 

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 de 19 Ianuarie 2017, 
ora 1400 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 aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2017. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
2. Proiect de hotărâre privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna februarie 

2017. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locala a municipiului 
Onesti, judetul Bacau, pentru perioada 2017-2022”. 

    Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a 
lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al 
municipiului Onești și a lucrărilor de intervenție executate în regim de avarie. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

5. Proiect de hotărâre privind indreptarea unor erori materiale din cuprinsul Hotararii 
Consiliu Local nr.185/24 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte 
taxe asimilate acestora aplicabile incepand cu anul 2017 în municipiul Oneşti.  

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de poziţie 
privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide 
în judeţul Bacău”. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău  pentru anul 2017. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conținutului „Scrisorii de așteptări” privind 

stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare și conducere ale SC Domeniu 
Public și Privat Onești SA, având ca autoritate tutelară municipiul Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
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9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din 28 
februarie 2013 privind aprobarea tarifului abonamentelor de parcare şi Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Oneşti. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii pentru evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Onești, pentru activitatea desfăşurată în 
anul 2016. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar din 

anul 2016 din secțiunea funcționare. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului constitutiv al SC Apă 

Municipal SA Onești și aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului 
de Administrație al societății.  

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local Onești în 

Adunarea Generală a Acționarilor a SC Domeniu Public și Privat Onești SA.   
 Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.78 din 

18.06.2014 privind aprobarea modelului cadru de contract de concesiune şi închiriere pentru 
imobilele-terenuri din domeniul public sau privat al Municipiului Oneşti. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
15. Proiect de hotărâre privind privind activitatea asistentilor personali in semestrul II – 

2016 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
16. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 03 

iulie 2014, cu privire la constituirea Consiliului Comunitar Consultativ, ca forma de sprijin in 
activitatea de asistenta sociala si protectia copilului in cadrul Directiei Generale de Asistenta 
Sociala. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2017 

la Centrul Social Slobozia si  norma zilnica de hrana a persoanelor ingrijite in aceasta institutie.  
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 

 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între 

Asociația „Rotary Club Onești”, Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh dr. Luca” Onești și Primăria 
Municipiului Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae - primar 
 
19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 66 din 

15 mai 2014 privind aprobarea Regulamentului intern pentru salariaţii aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Oneşti şi serviciilor/instituţiilor publice  subordonate Consiliului Local al 
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Municipiului Oneşti şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Onești.  

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

20. Proiect de hotărâre privind încredințarea spre exploatare a unui spațiu către SC 
Domeniu Public și Privat Onești SA. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
21. Diverse. 

P R I M A R, 
Ing. Nicolae GNATIUC 

SD/BR 
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