
 R O M Â N I A                                       
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI                
PRIMAR 
Nr. 8697/13.02.2018 

 
 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 19 februarie 2018, ora 14,00, cu următoarea propunere de ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna martie 2018. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar din 
anul 2017 pentru Municipiul Onești, Piața Agroalimentară și Spitalul Municipal „Sfântul Ierah 
Dr. Luca”Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de colaborare încheiat între 
municipiul Onești și Teatrul de Stat „George Ciprian” din Buzău, în vederea organizării 
manifestarii cultural artistice dedicate “Zilei Internationale a Femeii”. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar  
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a 
domeniului public şi privat practicate de SC Domeniu Public şi Privat Oneşti SA. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate pentru anul 2018, în vederea 
repartizării, prin închiriere, a unor locuințe de serviciu aflate în proprietatea Municipiului 
Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unor erori materiale din cuprinsul 
Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.15/30.01.2018 privind actualizarea cu rata 
inflatiei, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică, a cuantumului chiriei aplicabile 
în anul 2018 pentru locuințele realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, locuințele 
sociale, locuințele din fondul locativ de stat și locuințele de serviciu aflate in domeniul 
public/privat al Municipiului Onesti si administrarea Consiliului Local Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al 
Municipiului Onesti pe anul 2018, a bugetului multianual, a bugetului la activitatile 
autofinantate, a listelor de investitii pe anul 2018 si a listelor de investitii multianuale, și al 
sptalului Municipal „Sfântul Ierah Dr. Luca” Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

8. Prezentarea Raportului de control nr.C11/1579 din 14.12.2017 și a Deciziei nr.1 din 
22.01.2018 emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi Județul Bacău în urma 
acțiunii „Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat 
al UAT de către RA de interes local și SC cu capital integral sau majoritar al UAT”  efectuată la 
SC „Domeniu Public și Privat ”SA Onești.  



 
9. Prezentarea Raportului de follow-up înregistrat sub nr.1623/18.12.2018 încheiat în 

urma cțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 
nr.5/18.01.2016 efectuată la UAT Municipiul Onești, împreună cu Decizia nr.5/1/10.01.2018 de 
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia 5/18.01.2016. 

 
10. Diverse. 

 
 
 

P R I M A R, 
Ing. Gnatiuc Nicolae 
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