ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind instituirea cu caracter permanent a Zilei Municipiului Oneşti
în data de 6 decembrie – Ziua Sfântului Ierarh Nicolae
Consiliul local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţa din data de 05
decembrie 2012;
Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti
– Victor Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate al Direcţiei
Administraţiei Publice-Juridic, Avizul Comisiei de studii şi prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului
public şi privat, precum şi Comisia pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) şi art.45, alin.(1) şi art.115,
lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, se instituie, cu caracter
permanent, "Ziua Municipiului Oneşti", in data de 6 decembrie – Ziua Sfântului
Ierarh Nicolae, patronul spiritual şi ocrotitor al Municipiului Oneşti.
Art. 2 - Se mandatează Primarul Muncipiului Oneşti pentru organizarea şi
desfăşurarea unor manifestări cu caracter cultural, sportiv, de agrement pentru
cetăţenii municipiului, precum şi alte evenimente şi manifestări de celebrare, pe
întreaga perioada 1-6 decembrie.
Art. 3 - Se pot institui, de asemenea, cu aceasta ocazie, medalii, plachete,
titluri ce vor fi înmânate unor personalităţi sau cetăţeni cu merite deosebite.
Art. 4 – (1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 06 decembrie se
stabileşte ca zi liberă.
(2) Ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1) se va recupera până la sfârşitul
anului calendaristic.
(3) Prevederile prezentului articol pot fi aplicate şi personalului salariat din
sectorul privat în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.
Art. 5 – Primarul municipiului Oneşti va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Preşedinte de Şedinţă,
Agapi Mircea

Nr. 127
din 05 decembrie 2012
CRI/CRI

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

