
 

 R O M Â N I A                                       

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI                

PRIMAR 

Nr. 59488/06.12.2018 

 

 

 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 13 decembrie 2018, ora 14,00, cu următoarea propunere de ordine 

de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a unor taxe 

speciale pe anul 2019, în Municipiul Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru populație 

aplicabilă în  anul 2019. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru agenții 

economici aplicabilă în anul 2019. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie  

2019. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

5. Proiect de hotarare pentru completarea si  modificarea Hotărârii Consilului Local 

nr.25/28.02.2013, privind  metodologia de punere in aplicare a regulamentului de organizare și 

funcționare a sistemului de parcare cu plată in Municipiul Onesti. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu transportatorii (persoane 

fizice/societati comerciale) serviciului de transport in regim de taxi declarați câștigători la a 

doua procedura de atribuire a autorizaţiilor de taxi  din 14 noiembrie 2018, după analizarea  

cererilor și aplicarea criteriilor de departajare. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

7. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 55 din 15 

mai 2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor şi cadrelor 

didactice din unităţile de învăţământ din municipiul Oneşti, care obţin rezultate deosebite în 

activitatea desfăşurată pe parcursul unui an şcolar. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 



8. Proiect de hotarare privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de 

concesiune. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic 

General și a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Onești, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local Onești nr.32/30.11.2000. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

10. Proiectul de hotarare privind aprobarea completării inventarului cu bunurile ce 

alcătuiesc domeniului public și privat al Municipiului Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

11. Proiect de hotărâre 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. Diverse. 

P R I M A R 

Ing. Gnatiuc Nicolae 

 


