
                                                                                          2 

   
                                                                                 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  completarea Hotararii Consiliului local nr. 9 -2009, privind aprobarea Planului  integrat 
,,Reabilitarea urbană a zonei de vest a 

municipiului Oneşti, judetul Bacau” şi a unor Studii de fezabilitate actualizate, precum 
şi a cheltuielilor  de proiect aferente. 

 
 Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă  extraordinară in  ziua de  27 martie 2009; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti,  Raportul de specialitate a 
Biroului de Integrare Europeană, Avizul Comisiei  de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură şi administrarea domeniului public şi privat: 

 
În baza art. 36, alin.2, pct."b" şi alin.4, pct."d" din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

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

HOTARASTE: 
ART.1   Hotararea Consiliului Local Onesti nr. 9 din 26 februarie 2009 , se modifica si se   
completeaza dupa cum urmeaza. 
a).       Art.1 – Se aprobă  si se asuma Planul integrat ,,Reabilitarea urbană a zonei de vest a 
municipiului Oneşti, judeţul Bacău” ce va fi depus pentru finanţare din instrumentele structurale 
în cadrul Programului Operaţional   Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
– DMI – Planuri integrate de dezvoltare urbană – Sub domeniul : centre urbane.   

Art.2 – (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate, actualizat, pentru investiţia  
“Amenajare zona centrală, municipiul Oneşti, judeţul Bacău” conform anexei ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre 
                      (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) costul estimativ al investiţiei ( inclusiv TVA)  : 
investiţii/construcţii+montaj=  11.612.516   lei /  8.961.857  lei 
b)   durata de realizare – 30  luni; 

                     (3) –  Se aprobă valoarea totală a proiectului “ Amenajare zona centrală, 
municipiul Oneşti, judeţul Bacău,  în sumă de  11.674.871,28 lei, defalcată astfel: 

 cheltuieli eligibile – 9.806.899,9 lei; 
 cheltuieli neeligibile – 27.692,42 lei; 
 TVA – 1.840.278,96 lei. 
 Contribuţia proprie în proiect este de 223.830,42 lei 
 Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată – 9.610.761,90 lei 

                    (4) –  Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe  din bugetul local. 
Art.3 - (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate, actualizat, pentru investiţia  

“Modernizare străzi în cartierul Lanul Gării, municipiul Oneşti, judetul Bacau” 
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,  
                       (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 
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a) costul estimativ al investiţiei ( inclusiv TVA)  : 
investiţii/construcţii+montaj=  13.184.254 lei/11.257.385  lei   
b)   durata de realizare – 24  luni; 

                     (3) –  Se aprobă valoarea totală a proiectului “ Modernizare străzi în 
cartierul Lanul Gării, municipiul Oneşti, judetul Bacau”,  în sumă de  13.306.109,84 
lei (inclusiv TVA), defalcată astfel: 

 cheltuieli eligibile – 10.934.411,55 lei; 
 cheltuieli neeligibile – 273.257,25 lei; 
 TVA – 2.098.441,04 lei. 
 Contribuţia proprie în proiect este de 491.945,48 lei 
 Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată – 10.715.723,32 lei 

                    (4) –  Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe  din bugetul local. 
Art.4 - (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate, actualizat, pentru investiţia  

“Amenajare spaţii verzi în municipiul Oneşti, judetul Bacau” conform anexei ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre,  
                       (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) costul estimativ al investiţiei ( inclusiv TVA)  : 
investiţii/construcţii+montaj=  2.179.399  lei/ 860.703 lei   
b)   durata de realizare – 12  luni; 

                     (3) –  Se aprobă valoarea totală a proiectului “Amenajare spaţii verzi în 
municipiul Oneşti”,  în sumă de  2.198.973,97 lei (inclusiv TVA), defalcată astfel: 

 cheltuieli eligibile – 1.835.23o,02 lei; 
 cheltuieli neeligibile – 15.948 lei; 
 TVA – 347.795,95 lei. 
 Contribuţia proprie în proiect este de 52.652,6 lei 
 Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată – 1.798.525,42 lei 

                    (4) –  Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe  din bugetul local. 
Art.5 - (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate „Sistem de monitorizare pentru 

prevenirea infractionalitatii in municipiul Onesti” conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 
                       (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) costul estimativ al investiţiei ( inclusiv TVA)  : 
investiţii/construcţii+montaj=   608.790   lei/  107.909,2  lei 
b)   durata de realizare –  11  luni; 

                     (3) –  Se aprobă valoarea totală a  proiectului ,,Sistem de monitorizare 
pentru prevenirea infractionalitatii in municipiul Onesti”,  în sumă de  613.798,83 lei 
(inclusiv TVA), defalcată astfel: 

 cheltuieli eligibile –   515.957lei; 
 cheltuieli neeligibile –  0  lei; 
 TVA – 97.841,83  lei. 
 Contribuţia proprie în proiect este de  10.319,14  lei 
 Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată –  505.637,86 lei 
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                    (4) –  Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe  din bugetul local. 
 

b)   ,,Art. 7.  Documentaţia  de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) 
„Amenajare cămin pentru persoane vârstince în municipiul Oneşti, judeţul Bacau „ , se  
va  depune pentru obtinerea unei finantari nerambursabile din Fonduri structurale si  in 
cadrul POR,  Axa 3, imbunatatirea infrastructurii sociale ,  DMI 3.2 – Imbunatatirea 
infrastructurii sociale, sau orice alte surse de finantare nerambursabila. 

c)     Art 6 din Hotararea nr. 9 din  26 februarie  2009 , devine art .8. 
 

ART.  II     Celelalte dispozitii ale Hotararii nr. 9  din 26 februarie 2009 raman 
neschimbate. 
 

ART III    -  Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 
- Primarului municipiului Oneşti 

 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Olteanu Cezar 

 
 

 
 
                      
                   Contrasemneaza, 
                                                                               Secretarul Municipiului  
                                                                              Cons.Jur. Daniel Spânu 
 
 
 
 
 
Nr. 16  
din 27 martie 2009 
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