
 
                                          P R O I E C T 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea unor cheltuieli 

actualizate pentru  3 proiecte de investitii 
 

 Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă  ordinară din ziua de  18 iunie 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, lit.a, 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 – (1) Se aprobă studiul de fezabilitate, reactualizat, pentru investiţia „Reabilitare 
Colegiul National,,Dimitrie Cantemir”, municipiul Onesti, judetul Bacau”  conform 
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) costul estimativ al investiţiei (fără TVA)  : 
investiţii/construcţii+montaj=  6.427.267  lei /  4.572.571 lei 
b)durata de realizare: 30  luni; 
 

Art.2 – (1) -  Se aproba proiectul “Reabilitare Colegiul National,,Dimitrie Cantemir ” 
municipiul Onesti, judetul Bacau”. 
             (2)–  Se aproba valoarea totala a proiectului “Reabilitare Colegiul National 
,,Dimitrie Cantemir” municipiul Onesti, judetul Bacau”,  in suma de  7.716.628,00  lei, 
defalcata  astfel: 

 cheltuieli eligibile – 6. 496.100,00   lei ; 
 cheltuieli neeligibile – 0.00 lei; 
 TVA – 1.220.528 ,01 lei. 



            (3)–  Se aproba contributia proprie in proiectul “Reabilitare Colegiul National 
,,Dimitrie Cantemir “,municipiul Onesti,judetul Bacau”  in valoare de  129.922,00  lei , 
din care: 

 Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile –  129.922 lei; 
 Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile – 0.00 RON. 

           (4)–  Se aproba suportarea cheltuielilor conexe care vor interveni in derularea 
proiectului “Reabilitarea Colegiului National Dimitrie Cantemir ” ,municipiul 
Onesti,judetul Bacau”  depus pentru finantare din instrumentele structurale in cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013,  Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea 
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă, cheltuieli fara de care proiectul nu 
poate fi implementat si care nu pot fi finantate din instrumente structurale. 
         (5)–  Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de catre Consiliul local 
ONESTI in cadrul proiectului “Reabilitare Colegiul National ,,Dimitrie Cantemir “  
municipiul Onesti ,judetul Bacau “ este in valoare de:  6.366.178 RON. 
 
Art.3 – (1) Se aprobă studiul de fezabilitate, reactualizat 2009 , pentru investiţia 
„Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, ,,George Calinescu”, municipiul Onesti, judetul 
Bacau”  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

b) costul estimativ al investiţiei (fără TVA)  : 
investiţii/construcţii+montaj=  3.210,46 mii lei /2.313,98 mii lei 

b)durata de realizare: 18  luni; 
 

Art.4 – (1) -  Se aproba proiectul “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, ,,George 
Calinescu” municipiul Onesti, judetul Bacau”. 

              (2)–  Se aproba valoarea totala a proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele 
I-VIII ,,George Calinescu ” municipiul Onesti, judetul Bacau”,  in suma de  
3.874.262,43  lei, defalcata  astfel: 

  cheltuieli eligibile –3.182.460,46     lei ; 
 cheltuieli neeligibile –80.759,98   lei; 
 TVA - 611.041,99 lei. 

            (3)–  Se aproba contributia proprie in proiectul “Reabilitare Scoala cu clasele I-
VIII, ,,George Calinescu “,municipiul Onesti,judetul Bacau”  in valoare de  144.409,18  
lei , din care: 

 Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile –  63.642,20  lei; 
 Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile – 80.759,98    RON. 

           (4)–  Se aproba suportarea cheltuielilor conexe care vor interveni in derularea 
proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII , ,,George Calinescu” ,municipiul Onesti, 
judetul Bacau”  depus pentru finantare din instrumentele structurale in cadrul 



Programului Operaţional Regional 2007-2013,  Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea 
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă, cheltuieli fara de care proiectul nu 
poate fi implementat si care nu pot fi finantate din instrumente structurale. 
         (5)–  Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de catre Consiliul local 
ONESTI in cadrul proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII,,George Calinescu”  
municipiul Onesti ,judetul Bacau “ este in valoare de: 3.118.811,26   RON. 
 
Art.5 – (1) Se aprobă studiul de fezabilitate, reactualizat 2009 , pentru investiţia 
„Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, nr. 7  municipiul Onesti, judetul Bacau”  
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

c) costul estimativ al investiţiei (fără TVA)  : 
investiţii/construcţii+montaj=  3.210,46 mii lei / 1845,03  mii lei 

b)durata de realizare: 18  luni; 
 

Art.6 – (1) -  Se aproba proiectul “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, nr. 7, 
municipiul Onesti, judetul Bacau”. 

              (2)–  Se aproba valoarea totala a proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele 
I-VIII, nr . 7 , municipiul Onesti, judetul Bacau”,  in suma de  3.668.591,82  lei, 
defalcata  astfel: 

  cheltuieli eligibile –3.018.493,32     lei ; 
 cheltuieli neeligibile –67.903,08   lei; 
 TVA -  582.195,42 lei. 

            (3)–  Se aproba contributia proprie in proiectul “Reabilitare Scoala cu clasele I-
VIII ,Nr. 7 , municipiul Onesti,judetul Bacau”  in valoare de  128.272,95  lei , din care: 

 Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile –  60.369,87 lei; 
 Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile – 67.903,08   RON. 

           (4)–  Se aproba suportarea cheltuielilor conexe care vor interveni in derularea 
proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Nr. 7 ” ,municipiul Onesti,judetul Bacau”  
depus pentru finantare din instrumentele structurale in cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013,  Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul 
major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă, cheltuieli fara de care proiectul nu poate fi implementat si 
care nu pot fi finantate din instrumente structurale. 
 
 
 
 



         (5)–  Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de catre Consiliul local 
ONESTI in cadrul proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII nr. 7 , municipiul 
Onesti ,judetul Bacau “ este in valoare de: 2.958.123,45  RON. 
 
 
Art.7 – -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 
- Primarului municipiului Oneşti 

 
 
 

INIŢIATOR  PROIECT, 
P R I M A R 

Ing. Emil Lemnaru 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Avizează, 
                                                                                                Secretarul Municipiului, 
                                                                                                cons.jur. Daniel Spânu 
SD/BR 
  
 
 
 


	                                          P R O I E C T
	R O M Â N I A
	JUDEŢUL BACĂU
	MUNICIPIUL ONEŞTI

	CONSILIUL LOCAL

