
 

 

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. 22 

din 10 ianuarie 2022 

privind convocarea, de îndată a şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Oneşti 

 

 Primarul muncipiului Oneşti, judeţul Bacău; 

Având în vedere Referatul Secretarului general al municipiului Onești nr. 1949/10 

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, cu modificările și completările ulterioare; 

 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, de îndată, în 

şedinţă extraordinară, şedinţă ce se va desfăşura prin mijloace electronice, în sistem on-line 

audio-video, pentru ziua de miercuri, 11 ianuarie 2023, ora 14.00  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. 22 

MUNICIPIUL ONEŞTI                                                            din 10 ianuarie 2023 

P R I M A R 

 

 

 

PROIECTUL  

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

de îndată, în ziua de 11 ianuarie 2023 
 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 95 din 31 martie 

2022 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Renovare obiectiv localizat in strada Perchiului 

nr.3, Onesti, judetul Bacau” si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in 

cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Axa 2-Schema de granturi pentru 

eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2-Renovarea energetica 

moderata sau aprofundata a cladirilor publice 

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 și Comisia 

nr.4 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libetăţilor cetăţenilor şi disciplinei. 

 

2. Probleme de interes local (Diverse). 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                 

                             

                                                                                          


