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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. 1022 
din 05 iulie 2012 

privind convocarea şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Oneşti 

 
  
 
 
 

Primarul muncipiului Oneşti, judeţul Bacău; 
 
 În baza dispoziţiilor art.39, alin.1 şi art.68 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

D I S P U N E : 
 

 Articol unic – Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se convoacă 
în şedinţă ordinară pentru data de 11 iulie 2012, ora 14,00, şedinţă ce va avea loc la 
sediul consiliului local cu următoarea propunere de ordine de zi : 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
Municipiului Oneşti pe anul 2012. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 5 milioane lei din 
creditul de 14.995.472 lei pentru finanţarea unor proiecte din fonduri europene. 

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti 
în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Oneşti. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 
nr.39/05.04.2012 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al Primarului municipiului Oneşti. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public 
la nivelul Municipiului Oneşti. 

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

6. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.23/10.04.2009 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 
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activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare/deblocare a 
autovehiculelor şi/sau remorcilor staţionate  neregulamentar, expuse cu scopul vânzării 
sau abandonate pe domeniul public şi/sau privat al  municipiului Oneşti şi a Hotărârii 
Consiliului Local nr.21/25.03.2010 privind aprobarea atribuirii, studiului de oportunitate 
şi caietului de sarcini a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi 
eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar, 
expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe domeniul public şi/sau privat al 
municipiului Oneşti. 

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.2 din  Hotărârea 
Consiliului Local Oneşti nr.85/05.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
aplicabile în municipiul Oneşti, aşa cum au fost aprobate şi prin H.C.L. nr. 83/2010 şi 
H.C.L. nr. 88/2011. 

Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

8. Diverse: 
- discuţii privind modalitatea de acordare a unor sume pentru probleme sociale; 
- discuţii privind contractele de închiriere pentru sediile partidelor politice; 
- alte probleme. 
 
 

 
 

P R I M A R, 
Victor Laurenţiu NEGHINĂ 

 
 
 
     A V I Z A T, 

                     Secretarul Municipiului, 
                                              Cons.jur. Daniel Spânu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SD/JRS 
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