
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
P R I M A R 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 695 
din 11 mai 2018 

privind convocarea şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Oneşti 

 
 

 Primarul muncipiului Oneşti, judeţul Bacău; 
 În baza dispoziţiilor art.39, alin.1, art.68 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N E : 
 

 Art.1 – Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă 
ordinară pentru data de 16 mai 2018, ora 14,00, şedinţă ce va avea loc la sediul consiliului local cu 
următoarea propunere de ordine de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe luna iunie 2018. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de 
impunere a supraimpozitării clădirilor și terenurilor neîngrijite din intravilan, precum și a 
terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, situate pe raza administrativ-teritorială a 
municipiului Onești.  

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
3. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentației de reactualizare a 

Planului Urbanistic General şi Regulamentului local de urbanism al municipiului Oneşti.  
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărării Consiliului Local 

nr.16/29.03.2001 privind aprobarea atribuirii gratuite a unei suprafețe de teren. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de prestări servicii ce se va încheia cu 

Cabinet Individual de Insolvență Nemțanu Alexandru, a cheltuielilor necesare organizării 
operațiunilor pentri lichidarea și repartizarea patrimoniului social al SC Apă Municipal SA și 
desemnarea unei reprezentant din partea SC Apă Municipal SA Onești care va  face parte din 
comisia de inventariere a patrimoniului acestei societăți.  

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării Hotărârii 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 
 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului 
Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor privind organizarea unor evenimente 

cultural – artistice de către Primăria Municipiului Onești  
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al 

Municipiului Onești. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
10. Proiect de hotărâre pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/ 2011 de 

către Adunarea Generală a Asociației de Dezvolare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”. 
Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 

 
11. Proiect de hotărâre privind emiterea  avizului Consiliului Local  Onești  pentru 

desfășurarea activităților de prestări de servicii funerare  de către S.C.  ALPIA  S.R.L. cu  sediul  în  
municipiul Onesti, strada  Trotușului  nr. 4. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

12.Diverse 
 

Art.2 – Prezenta dispoziție  se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija 
secretarului municipiului Onești: 

- Instituției Prefectului – Județul Bacău; 
- Servicului tehnologia informației și comunicaților 

 
 

P R I M A R, 
ing. Nicolae Gnatiuc 

     A V I Z A T, 
                            Secretarul Municipiului, 
                                                                        cons.jur. Daniel Spânu  
SD/BR 
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