
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 27 
decembrie 2017, 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 ianuarie  

2018. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Onești pe 

anul 2017. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe 

asimilate acestora aplicabile incepand cu anul 2018 în municipiul Oneşti. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 

şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent al 
consiliului local, instituțiile/serviciile publice din subordinea consiliului local și serviciul 
public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești, pentru anul 2018 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a sistemului de parcare cu plată in municipiul Onesti, aprobat prin Hotărârea 
consiliului Local nr.25/28.02.2013 și actualizat prin Hotărârea Consiliului local nr.9 din 19 
ianuarie 2017 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate nr.2 pentru anul 2017, în 
vederea repartizării prin închiriere, a unei locuințe de serviciu aflată în proprietatea 
Municipiului Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind repartizarea și 
închirierea locuințelor din municipiul onești, aprobat prin hotărârea Consiliului Local 
nr.153/15.12.2017. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de concesionare a unui 
contract de concesiune. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Mihai Viteazu, județul 
Constanța la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de zile de concediu de odihnă ce 
urmează a fi efectuat de Primarul și Viceprimarul municipiului Onești în anul 2018. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr.156 din 25 octombrie 2017 privind aprobarea completării Anexei nr.5 – Lista inventar a 
componentelor sistemului de apa si canalizare apartinand domeniului public al 
municipiului Onesti la Hotărârea 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 
 

12. Analiza sesizării d-lui Ioniță Manea transmisă de Instituția Prefectului – județul 
Bacău Consiliului local Onești prin Adresa nr.LMM/21633/27.11.2017, înregistrată la 
Primăria Municipiului onești cu nr.60282/29.11.2017. 

 
13. Diverse. 

 
 
 
 
 

P R I M A R, 
ing. NICOLAE GNATIUC 
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