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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Consiliului Local al municipiului Oneşti 
 
 

Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în 16 ianuarie 2013; 
Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Oneşti – Gnatiuc 

Nicolae şi a domnului consilier local Şova Mihai, Raportul de specialitate al Direcţiei 
Administraţiei Publice – Juridic, precum şi Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

În baza prevederilor art.36, alin.2, lit.a) şi alin.3, lit.a) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 
art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 
şi funcţionare a consiliilor locale; 

În temeiul art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 
 
 

 Art.I – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului 
Oneşti, aprobat prin Hotărârea nr.42/28 iunie 2011 şi modificat prin Hotărârea nr.51/15 iulie 2011 
se modifică după cum urmează: 
  

a) Art.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 2 – Consiliul Local al municipiului Oneşti este compus din 19 consilieri aleşi prin vot 

universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din municipiul 
Oneşti, în condiţiile stabilite de Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.” 
    

b) Art.40 se completează cu alin.3 – 4 după cum urmează: 
(3) Convocarea consiliului local se face în scris şi poate fi transmisă fie prin poştă cu 

scrisoare recomandată, fie în format electronic prin e-mail. Odată cu transmiterea convocării sunt 
puse la dispoziţia consilierilor locali materialele aferente proiectelor înscrise pe ordinea de zi, 
acestea putând fi transmise şi electronic prin e-mail. 
 (4) Materialele de şedinţă, constând în proiectele de hotărâri şi documentaţia aferentă 
acestora, precum şi orice alte informări se consultă de consilierii locali în format electronic, atât 
pe comisii, cât şi în plenul şedinţei de consiliu, prin intermediul echipamentelor IT puse la 
dispoziţie de Primăria Municipiului Oneşti. 
  



Art.2 – Celelalte dispoziţii ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Local al municipiului Oneşti rămân neschimbate. 

 
Art.3  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti, 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Zarzu Ciprian 

  
      

     Contrasemnează,  
           Secretarul Municipiului,  
           Cons. Jur. Daniel Spânu 
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