
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea Fondului local de întrajutorare în vederea derulării 
proiectului „Din suflet pentru aproapele tău” 

 

 Consiliul Local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţa ordinară în data de              
14 octombrie 2010; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a domnului consilier local Nicolcea Gelu 
Titel, Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţiei Publice-Juridic, Avizul Comisiei 
pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, 
sănătate şi conservarea monumentelor; 

 

 În conformitate cu prevederile art. 4, lit. c), art. 33 şi art. 41, alin.1 din Legea 
nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

 În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d) şi alin.6, lit.a), pct.2, precum şi ale 
art.45, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1 – Se aprobă înfiinţarea Fondului local de întrajutorare în vederea derulării 
proiectului „Din suflet pentru aproapele tău” , conform Anexei la prezenta hotărâre.  

Art.2 (1) Se împuterniceşte Direcţia Economico-Financiară din cadrul Primăriei 
Municipiului Oneşti să deschidă la Trezoreria Oneşti un cont în vederea derulării 
proiectului „Din suflet pentru aproapele tău”. 
              (2) Fondul local de întrajutorare va putea fi alimentat şi în natură cu produse şi 
bunuri (alimente, medicamente, haine noi, rechizite şcolare, etc.). 

Art.3 (1) Se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă Socială Oneşti să deruleze 
proiectul „Din suflet pentru aproapele tău”. 
               (2) Direcţia de Asistenţă Socială va prezenta trimestrial consiliului local un 
raport privind stadiul realizării proiectului. 

Art.4 – Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
- Direcţiei de Asistenţă Socială Oneşti. 

  

Preşedinte de şedinţă, 
Voinea Teodora 
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