
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. 16 

din 09 ianuarie 2023 

privind convocarea şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Oneşti 

 

 Primarul muncipiului Oneşti, judeţul Bacău; 

Având în vedere Referatul Secretarului general al municipiului Onești nr. 1444/09 

ianuarie 2023; 

Ținând seama de prevederile art.33, alin. 6 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al municipiului Oneşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 248 din 21 decembrie 2020,  

 În baza dispoziţiilor art.133 alin.2, lit. a), art.134, alin.1, lit.a), alin.4 și alin.5, 

precum și art.196 alin.1 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, 
 

D I S P U N E : 
 

 Art.1 – Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se convoacă în 

şedinţă extraordinară, şedinţa ce se va desfăşura cu participarea fizică a consilierilor 

locali, la sediul Consiliului Local Onești, sala mare de ședințe, din B-dul Oituz nr.17 

pentru ziua de vineri, 13 ianuarie 2023, ora 12.00, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
  

Art.2 – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se vor transmite consilierilor 

locali ai Municipiului Onești în format electronic. 
 

Art.3 – Comisiile de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de 

hotărâri sunt cele menționate în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
 

Art.4 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectului de 

hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare în condițiile prevăzute de 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești. 

 

Art.5 – Prezenta dispozițiie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.6 – Prezenta dispoziție  se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Bacău; 

- Compartimentului administrație publică; 

- Direcției administrative pentru afișare la panoul de afișaj 

- Servicului tehnologia informației și comunicaților în vederea afișării pe 

pagina de internet www.onesti.ro 

 

 

 

 

                                                                             

                  

                                                                              



R O M Â N I A                                                                                    ANEXĂ 

JUDEŢUL BACĂU                                                                   la Dispoziția nr.16  

MUNICIPIUL ONEŞTI                                                          din 09 ianuarie 2023 

P R I M A R 

 

PROIECTUL  

ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Onești  

din data de 13 ianuarie 2023 

 

  

 

1. Proiectul de hotarare  privind aprobarea modului de utilizare a excedentului 

bugetar pe anul 2022.  

Iniţiator: Neghină Victor Laurențiu – primar 

Avizează: Comisia nr.1 de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ. 

 

  2. Probleme de interes local (Diverse). 

 
   

 

 

 

 

 

                                                                          

                  

                                                                                


