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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â RE 
privind aprobarea modificării şi completării unor hotărâri 

 ale Consiliului local Oneşti 
 
 
 Consiliul local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţă ordinară în data de 8 
septembrie 2009 ; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti, 
Raportul compartimentelor de specialitate şi Avizul comisiilor de specialitate ; 
 În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 3 lit. b, alin.4 lit.d, alin.5 lit. a din Legea       nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată ; 
 În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art. 1 – Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 48 din 18  iunie 2009 se modifică potrivit 
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2 – Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 84 din 26 septembrie 
2008, la poziţia 10, în sensul că suprafaţa concesionată va fi de 476 mp. 
 
 Art. 3 -a) Se aprobă suplimentarea numărului de personal la instituţia publică 
Biblioteca municipală “Radu Rosetti” Oneşti, prin înfiinţarea compartimentului 
administraţia cinematografelor, cu un  număr de 6 posturi, din care : 

- 2(două) posturi de operator treapta II 
- 1(un) post de casier treapta I 
- 1(un) post de controlor bilete 
- 2(două) posturi de îngrijitor treapta I 
b) Hotărârea nr. 35/2006 se modifică în mod corespunzător. 
 
Art. 4 –  Hotărârea Consiliului local Oneşti nr.61 din 02.07.2009 se modifică 

după cum urmează: 
“ Art.1 - (1) Se aprobă proiectul “Stabilirea politicilor publice ale 

municipiului Oneşti, integrate în Strategia de dezvoltare locală”. 
 

 (2) Se aprobă aplicarea la Fondul Social European – Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1 – Îmbunătăţiri de structură şi 
proces ale managementului ciclului de politici publice. 
 Domeniul de intervenţie 1.1 – Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la 
nivel politico-administrativ – Cererea de proiecte – Strategii de dezvoltare locală. 
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 (3) Se aprobă valoarea totală a proiectului “Stabilirea politicilor publice ale 
municipiului Oneşti, integrate în Strategia de dezvoltare locală” în sumă de 
263.751,60 lei, fără TVA, defalcată astfel  
 - cheltuieli eligibile - 263.751,60 lei ; 
 - cheltuieli neeligibile -   0,00 lei ; 
 - contribuţia proprie în proiect este de 5.275,04 lei ; 
 - asisitenţa financiară nerambursabilă solicitată – 258.476,56 lei 
 
 (4) Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe din bugetul local.” 
 
  Art.5 – Hotărârea Consiliului local nr.9 din 26 februarie 2009 se modifică după 
cum urmează: 
 “Art.4 - (1) Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 
(DALI) “Amenajare cămin  pentru persoane vârstnice în 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 = 3.493.088 lei / 2.492.036 lei 
b) durata de realizare – 30 luni 
 (3) Se aprobă valoarea totală a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii (DALI) “Amenajare cămin pentru persoane vârstnice în municipiul 
Oneşti, judeţul Bacău”, în sumă de 3.498.322,93 lei (inclusiv TVA), defalcată astfel : 
 - cheltuieli eligibile – 2.799.458,10 lei 
 - cheltuieli neeligibile – 145.878,30 lei 
 - TVA – 552.986,53 lei 
 - Contribuţia proprie în proiect este de 201.867,47 lei 
 - Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile este de 55.989,17 lei 
 - Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile este de 145.878,30 lei 
 - Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată – 2.743.468,93 lei 
 
 (4) Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe din bugetul local.” 
  
 Art. 6 – Celelalte dispoziţii ale hotărârilor modificate la art. 1 – 5 rămân 
neschimbate. 
 
 Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău 
- Primarului municipiului Oneşti 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Adobricăi Ioana 

                Contrasemnează, 
  Secretarul Municipiului, 
 Cons. jur. Daniel Spânu 
 

Nr.73 
din 08 septembrie 2009 


