
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL   

 

H O T Ă R Â R E  

privind înfiinţarea Comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de funcţionare a 
reţelei de apă şi canalizare din municipiul Oneşti  

 
 Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, data de 31 
august 2010;  

Având în vedere Expunerea de motive a Consilierului local Pamfil Gelu Ionuţ, 
Raportul de specialitate al Biroului administraţie publică locală, juridic, informare şi relaţii 
publice, precum şi avizul Comisiei de specialitate a consiliului local;  

În baza art.36, alin.2, lit.c şi d din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
Republicată, a art.29 din O.G. nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a Consiliilor locale,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art. 1 – Se aprobă înfiinţarea Comisiei specială de analiză şi verificare a modului de 
funcţionare a reţelei de apă şi canalizare din municipiul Oneşti, subordonată Consiliului 
Local Oneşti, în următoarea componenţă:  
Preşedinte: - ing. Medianu Laurenţiu – şef Serviciu monitorizare, utilităţi publice şi    

control a activităţii de transport, Primăria Oneşti 
Membrii:    -  Panfil Gelu – consilier, Consiliul local Oneşti  
          - Zarzu Ciprian – consilier, Consiliul local Oneşti 
          - Tofan Ion – consilier, Consiliul local Oneşti 
Secretar:      - ing. Andruşcă Liliana - Serviciul monitorizare, utilităţi publice şi    

control a activităţii de transport, Primăria Oneşti 
 

Art.2 – Comisia va avea ca obiective identificarea cauzelor care au dus la perturbarea 
furnizării de apă potabilă în municipiul Oneşti în perioada ianuarie – august 2010 şi găsirea 
de soluţii pentru îmbunătăţirea serviciilor mai sus amintite. 

 
Art.3 – Comisia îşi va desfăşura activitatea începând de la data adoptării prezentei şi 

până la şedinţa Consiliului local din Octombrie 2010.  
 
Art. 4 - Prezenta Hotărâre va fi comunicată:  

- Instituţiei Prefectului- judeţul Bacău;  
- Primarului municipiului Oneşti;  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Tofan Ion 

          Contrasemnează, 
    Secretarul municipiului, 
     Cons.jur. Daniel Spânu 

Nr.60 
din 31 august 2010  


