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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a serviciului 

public de administrare a domeniului public şi privat de interes local  
din municipiul Oneşti 

 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit astăzi, 24 septembrie 2010, în 
şedinţă ordinară; 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Oneşti 
– ing. Emil Lemnaru, Raportul compartimentului de specialitate, precum şi Avizul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

În conformitate cu prevederile art.8, alin.(2), lit.h) şi i), art.23, alin.(4), art.32, 
alin.(1), lit.e) şi art.43, alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, ale art. 10, alin. (4), art.28, lit.i) şi j) şi ale art.37 din Ordonanţa Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele 
ale art.3, art.5, art.7, art.10, art.13, art.64, alin.(2) şi art.65 din Hotărârea Guvernului nr. 
955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr. 71/2002; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. “c” şi „d”, art.36, alin.(5), art. 36, alin. 
(6), lit. “a”, pct.9-11, 13, 16, 18, 19  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, Republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public 
de administrare a domeniului public şi privat de interes local în municipiul Oneşti, 
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă Caietul de sarcini de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local în municipiul Oneşti, conform 
Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3 – Art.4, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local nr.42/12.07.2010 privind 
aprobarea înfiinţării Societăţii Comerciale „Domeniu Public şi Privat Oneşti” S.A. se 
modifica şi va avea următorul cuprins: 

„Art.4, alin.(1) - Se aprobă atribuirea directă către S.C. “Domeniu Public şi Privat 
Oneşti” S.A a contractului de delegare a gestiunii a serviciului administrarea domeniului 
public şi privat, serviciului de ecarisaj şi serviciului de salubrizare publică a municipiului 
Oneşti.” 

Art.4 – Se aprobă tarifele serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat şi serviciului de salubrizare publică a municipiului Oneşti, conform Anexei nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 – Primarul Municipiului Oneşti, prin compartimentele de specialitate şi S.C. 
„Domeniu Public şi Privat Oneşti” S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
 Art.6 – Prezenta se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti; 
- S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Şova Mihai 

 
 

                                     Contrasemnează,  
                                   Secretarul Municipiului,  
                                                           Cons. jur. Daniel Spânu  
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