
                    R O M A N I A       
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Oneşti pe anul 2009 şi estimările pentru anii 2010-2012 

 
 
 Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de  13 martie 2009; 

 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti, 

Raportul de specialitate al Direcţiei economico-financiare, avizul Comisiei de studii şi 
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului 
public şi privat; 
   
 În baza dispoziţiilor Legii nr.18/2009 privind bugetul de stat pe 2009,  a Legii 
nr.19/2009 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, a Legii 500/2002 
privind finanţele publice locale, a Legii 273/2006 privind finanţele publice locale 
completată şi modificată, precum şi a art.36, alin.4, lit.a din Legea nr.215/2001 privind 
adminitraţia publică locală, republicată; 
 
 În temeiul art.45, alin.2, lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art.1 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Oneşti, 
bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate (pieţe, târguri, oboare), 
bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţi autofinanţate la unităţile de învăţământ, 
bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local, bugetul creditelor 
interne şi externe, programul privind activităţile ce se vor finanţa din bugetul local în 
anul 2009, estimarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului consolidat în perioada 2010-
2012,  lista obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2009 având ca sursă de 
finanţare bugetul local, conform anexelor 1-8 ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

   
Art.2  -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 
- Primarului municipiului Oneşti 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolcea Gelu Titel 

 
 Contrasemnează, 

Secretarul municipiului, 
Cons.jur. Daniel Spânu 

  
Nr.15 
din 13 martie 2009  
SD/PC  
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