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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.6/09 

februarie 2010 privind aprobarea asocierii judeţului Bacău cu municipiul Oneşti 
în vederea realizării în comun a „Planului de investiţii prioritare necesare 

conformării cu Standardele impuse de UE referitoare la calitatea apei potabile şi 
tratarea apei uzate” prevăzut în etapa I a Master Planului Judeţului Bacău 

 
Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14 octombrie 2010;  
 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – ing. Emil 

Lemnaru, Raportul de specialitate al Serviciului Monitorizare Utilitati Publice si control al 
activitatii de transport şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat;  

 
În baza prevederilor art.35, alin.(1) din Legea privind finanţele publice locale 

nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14, art.36, alin.4, lit.”e”, alin.6, 
lit.”a”, pct.14, alin.7, lit.”a” şi ”c” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
Republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE:  
 Art.I. – Art.1, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.6/09 februarie 2010 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 (1)Se aprobă asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Oneşti în vederea 
realizării în comun a planului de investiţii prioritare necesare conformării cu Standardele 
impuse de UE referitoare la calitatea apei potabile şi tratarea apei uzate, prevăzute în etapa I a 
Master Planului Judeţului Bacău şi estimat, după cum urmează: 
            mii euro 

Nr. 
Crt. Denumire obiectiv 

Unitate 
de 

măsură 
Cantitate Cost 

Unitar 
Costuri 
totale 

1 Extindere şi reabilitare SEAU centrală 
existentă în Oneşti 
- proiectare+execuţie 

pc  1,00 12.817,00 12.817,00 

2 Reţea de canalizare nouă în Borzeşti  
- proiectare+execuţie  km  2,58      174,99       452,01 

3 Extindere reţea de canalizare din 
Oneşti - execuţie km 10,00      175,00   1.750,00 

 Total       15.019,01 
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Preţurile sunt calculate la nivelul anului 2008, în mii euro şi sunt preţuri determinate în 

faza Master Plan”.  
 
Art. II. – Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.6/09 februarie 2010 

privind aprobarea Contractului de Asociere se modifică conform Anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.III. – Celelalte dispoziţii ale Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.6/09 februarie 

2010 rămân neschimbate. 
 
Art.IV. – Prezenta hotărâre se va comunica: 
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
 - Primarului Municipiului Oneşti; 
 - Consiliului Judeţean Bacău.  
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Voinea Teodora 

 
 

                         Contrasemnează, 
                            Secretarul Municipiului, 
                                      Cons. jur. Daniel Spânu  
Nr. 68 
din 14 octombrie 2010 
SD/JRS
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