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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 H O T Ă R Â R E  

 
privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului public al municipiului Oneşti  

“Direcţia de Utilităţi Publice”  
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară din ziua 25 

februarie 2010; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti şi Raportul de 
specialitate al Biroului administraţie publică locală, juridic, informare şi relaţii publice, Avizul 
Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea 
domeniului public şi privat şi Avizul Comisiei pentru servicii publice, comerţ şi privatizare; 

 
Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a art.17, art.36, 
alin.3, lit.b, alin.5, lit.a, alin.6, lit.a, pct.14 şi art.124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale; 

 
În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1 (1)– Începând cu data prezentei hotărâri, se înfiinţează şi se organizează, în 
subordinea Consiliului local al municipiului Oneşti, Serviciul public “Direcţia de Utilităţi 
Publice” al municipiului Oneşti, instituţie publică cu personalitate juridică. 
               (2) – Serviciul Public “Direcţia de Utilităţi Publice” al municipiului Oneşti, are sediul 
în municipiul Oneşti, B-dul Republicii, nr.43 

 
Art.2– Se aprobă Organigrama, numărul de personal şi Statul de funcţii al Serviciului 

public “Direcţia de Utilităţi Publice” al municipiului Oneşti, conform Anexelor nr.1 şi 2, care fac 
parte din prezenta hotărâre. 

 
Art.3 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 

“Direcţia de Utilităţi Publice” al municipiului Oneşti conform Anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.4 (1) – Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe 10 ani a unui spaţiu situat în B-dul 

Republicii, nr.43, către Serviciul public “Direcţia de Utilităţi Publice” al municipiului Oneşti, 
având ca destinaţie sediu. 
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           (2) – Obiectele de inventar şi mijloacele fixe necesare activităţii vor fi predate pe 
bază de proces-verbal şi vor trece în patrimoniul serviciului public “Direcţia de Utilităţi Publice”. 

 
  Art.5 – Serviciul public “Direcţia de Utilităţi Publice” are patrimoniu propriu, 
funcţionează pe bază de gestiune economică şi se bucură de autonomie financiară şi funcţională, 
este subiect juridic de drept fiscal, este titular al codului unic de înregistrare fiscală şi al 
conturilor deschise la trezorerie sau unităţile bancare şi întocmeşte, în condiţiile legii, bugetul de 
venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale. 
 
        Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ene Gheorghe 

 
 

                     Contrasemnează,  
Nr.10              Secretarul Municipiului,  
din 25 februarie 2010                  Cons. jur. Daniel Spânu  
SD/PC 
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