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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. 1418 
din  17 octombrie  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 : 
 

 Art.1 – Consiliul local al municipiului Oneşti, judeţul Bacău, se convoacă în 
şedinţă  ordinară pentru data de 25 octombrie 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 contractului de furnizare/prestare,  
a caietului de sarcini şi a indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de 
alimentare cu energie termică. 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contractului  cadru de furnizare/  
prestare şi a indicatorilor de performanţă ai serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare. 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea regulamentului de organizare şi  
funcţionare a  indicatorilor de performanţă si a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de iluminat public catre S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti. 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustarii tarifelor la colectarea 
gunoiului menajer. 

  Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti şi 
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serviciului  public comunitar „Serviciul de evidenţă a persoanelor” din municipiul 
Oneşti,  pe anul 2013 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statelor de funcţii pentru personalul 

nedidactic al unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Oneşti, în anul 
şcolar 2012/2013. 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului finanţărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oneşti alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local. 

          Iniţiator: Alexandru Cristea – consilier local 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui 

spaţiu către Asociaţia „Bucuria Celor Necăjiţi”. 
         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 

9. Proiect de hotărâre   privind aprobarea preţului local la energia termică  
furnizată prin sistem centralizat în municipiul Oneşti. 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism a Municipiului Oneşti şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acesteia. 

         Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar 
 
 

P R I M A R, 
Victor Laurenţiu Neghină 

 
 
 
 
 
 
 

    A V I Z A T, 
                     Secretarul municipiului, 
                                              Cons.jur. Daniel Spânu   
 
 
 
 
 
SD/PC 
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