
 
 

 

 

 

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.494/04.03.2020 

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

municipiului Oneşti anunţă publicul interesat asupra şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Oneşti ce va avea loc în data 09 martie 2019, ora 14,00 la sediul Consiliului Local Oneşti, din 

B-dul Oituz nr.17, Municipiul Onești. 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei extraordinare cuprinde următorul proiect 

de hotărâre ce va fi supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oneşti:  

 

1.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 și a Anexei nr.11 la Hotărârea 

Consiliului Local Onești nr.51/20.02.2020 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli 

consolidat al Municipiului Onesti pe anul 2020, a bugetului multianual, a bugetului la 

activitatile autofinantate, a listelor de investitii pe anul 2020 si a listelor de investitii 

multianuale și spitalului Municipal „Sfântul Ierah Dr. Luca” Onești. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cheltuielilor pentru organizarea unor  activitati 

cultural-artistice si religioase  in cadrul Primariei Municipiului Onesti. 

                                                                          Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

3.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 28/23.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, 

instituțiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 

Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. pe anul 2020. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor terenuri, 

proprietatea municipiului Onești, situate în Comuna Cașin, jud. Bacău, către Protoeria Onești, 

în vederea realizării unui cimitir. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Onești nr. 32 din 

07.02.2020 privind aprobarea asocierii Municipiului Onești cu ASOCIAŢIA „SEPTEMBRIE 

MEDICAL ONEȘTEAN” în vederea efectuării unei donații către orașul Suquian, China. 

Iniţiator: Gnatiuc Nicolae – primar 
 

7. Probleme de interes local(Diverse). 
 

P R I M A R, 

Ing. NICOLAE GNATIUC 
 


