
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, art.135 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul admnistrativ și Dispoziția Primarului nr.43/20.01.2023 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oneşti, Primarul 

municipiului Oneşti anunţă publicul interesat asupra şedinţei ordinare a Consiliului Local 

Oneşti ce va avea loc în data de 30 ianuarie 2023, ora 14,30, cu participarea fizică a 

consilierilor locali, la sediul Consiliului Local Onești, sala mare de ședințe, din B-dul 

Oituz nr.17. 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei cuprinde următorul punct ce va fi supus 

analizeii  Consiliului Local al municipiului Oneşti:  

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a 

contribuției lunare de întreținere și a normei zilnice de hrană pentru beneficiarii „Căminului 

pentru persoane vârstnice” din str. 8 Martie nr. 26, Municipiul Onești, pentru anul 2023. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al 

municipiului Onești pe anul 2023. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr. 4 la Conditiile Speciale de 

Finantare nr. 1din data de 01.02.2007 la Contractul de Credit nr. 5 din data de 27.07.2006. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente anului 2023, 

actualizat cu indicele de inflație comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru locuințele 

date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe din 

Municipiului Onesti. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  cuantumului chiriei pentru anul 2023 - 

actualizat cu indicele de inflatie comunicat de INS - pentru locuintele de serviciu, locuintele 

din fondul locativ de stat, locuintele sociale din municipiul Onesti. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 
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6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului de zile de  concediu de odihnă 

neefectuat în anul 2022 ce urmează a fi efectuate de Primarul și Viceprimarul  Municipiului 

Onești în anul 2023. 

Iniţiator: Bujor Dumitru Marcel – consilier local 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a municipiului Oneşti pentru 

anul 2023-2024. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.222/19 

noiembrie 2021 privind numirea reprezentanţilor consiliului local al municipiului Oneşti în 

cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal „Sfântul Ierarh Dr.Luca” Oneşti. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

9. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentației de urbanism Plan 

Urbanistic Zonal „Modificare limită intravilan, construire locuință individuală, anexă 

gospodărească și branșamente utilități, str. George Enescu, nr.11A, mun. Onești ” și a Planului 

Urbanistic Zonal „Construire locuință individuală P+1, împrejmuire teren și amenajări 

exterioare, str. Siliștei, mun. Onești ” 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

10. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social precum şi persoanelor 

obligate, în baza Legii nr. 272/2004, să presteze, lunar, acţiuni/lucrări de interes local, pe anul 

2023 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

11. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Raportului de activitate a asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2022 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a 

domeniului public şi privat practicate de S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. în anul 

2023 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Actului constitutiv 

și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal” Constanța.  

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 
 

14. Proiect de hotărâre iprivind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Studiului de 

Oportunitate, a Regulamentului serviciului public, a Caietelor de sarcini și a  contractului de 

delegare a gestiunii serviciului public de iluminat public în municipiul Onești, județul Bacău 

către S.C. Domeniu Public și Privat Onești SA. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de 

interventie (DALI) si a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investitii  " 

Modernizare infrastructura trama stradala la strazi din Cartier Slobozia, apartinand de 

Municipiul Onesti, judetul Bacau " 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție (DALI) și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare tramă stradală Cartier Bozești și Crucea de Piatră” 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție (DALI) și a si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "Reabilitare pod 

peste Raul Casin, Strada Libertatii, Municipiul Onesti, Judetul Bacau" 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventie (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "Reabilitare pod 

peste Raul Oituz, Strada 8 Martie, Municipiul Onesti, Judetul Bacau" 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de 

interventie (DALI) si a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare strazi: Eternitatii, Vasile Alecsandri, Erou Turturica, Casa de Apa, Lanul Garii si 

Aleea Podei din Municipiul Onesti, judetul Bacau" 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 

pentru buna gospodărire, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul 

municipiului Onești. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului 

Oneşti, a unor imobile constituite din terenuri cu şi fără construcţii situate în intravilanul 

municipiului Oneşti 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenentei la domeniul public al 

Municipiului Onesti a unui bun imobil constructive. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unei centrale termice 

către Școala Gimnazială “Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Onești. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 
 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unui mijloc fix către 

S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. și aprobarea actului adițional  la procesul verbal de 

predare-primire nr.17054/18.08.2010, parte a contractului nr.16886/18.08.2010, de delegare a 

gestiunii serviciului publice de administrare a domeniului public si privat. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

25. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea modificării unui contract de concesiune prin 

diminuarea suprafeţei terenului concesionat şi aprobarea modelului de act adiţional. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 
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26. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz şi 

servitute asupra unei suprafeţe de teren aparţinând municipiului Oneşti. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

27. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Anexa 1 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 345 din 24.11.2022 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 

Municipiului Oneşti a unor bunuri imobile. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

28. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raporturilor de evaluare pentru 

unele bunuri imobile aflate în proprietatea municipiului Oneşti, în vederea actualizării 

evidenţei contabile şi tehnico-operative a acestora. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163 din 

19.05.2022 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Oneşti a unor 

bunuri imobile. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.  

343/24.11.2022 privind însușirea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat 

al Municipiului Onești. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 346 din 

24.11.2022 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Oneşti a unor 

imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul municipiului Onești. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

32. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor 

terenuri proprietatea municipiului Oneşti. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin 

vânzare la licitație publică cu strigare a unor mijloace fixe nefuncționale – autovehicule. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

34. Proiect de hotărâre privind organizarea si finantarea unor activitati cultural –artistice 

în anul 2023. 

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu  – primar 

 

35. Probleme de interes local (Diverse).  

 

 

 


