
            R O M Â N I A    
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

  
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentatiei în faza de Studiu de fezabilitate pentru 
investiţia ,,Infiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în cartier 

Slobozia, municipiul Oneşti, judeţul Bacău” 
 
 
 Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de 16 noiembrie  2010; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. 
Emil Lemnaru,  Raportul de specialitate al Serviciului de Integrare Europeană şi 
Implementarea Proiectelor, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat; 

 

În baza art. 36, alin.2, lit."b" şi alin.4, lit."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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art.1 –  Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru investiţia ,,Infiintare sistem de 
canalizare si statie de epurare in cartier Slobozia, municipiul Onesti, judetul 
Bacau”, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investitiei astfel: 
a) Valoarea investiţiei (cu TVA) – preţuri octombrie 2010: investiţii/ 

construcţii+montaj = 5.165,263 mii lei /3.264,831 mii lei sau 1.197,714 mii euro/ 
757,045 mii euro. 

Eşalonarea investitiei  ( INV/C+M): 
Anul I:      1.721,754    mii lei,    respectiv :      399,238    mii euro 
        1.088,277                                          252,348 
 
Anul  II:      1.721,754   mii lei,    respectiv :      399,238    mii euro 
          1.088,277                                         252,348 
 
Anul  III :     1.721,754   mii lei,    respectiv :      399,238    mii euro 
            1.088,277                                         252,348 
 

b) Durata de realizare: 36 de luni (inclusiv perioada de timp friguros). 
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Art.3 – Se aprobă finanţarea investiţiei prin aplicarea la ,,Programul vizand 
protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, 
canalizare, statii de epurare” al Administratiei Fondului pentru Mediu. 

 
Art.4 – Se aproba contractarea finantarii proiectului ,,Infiintare sistem de 

canalizare si statie de epurare in cartier Slobozia, municipiul Onesti, judetul 
Bacau”, prin ”Programul vizand protectia resurselor de apa , sisteme integrate de 
alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare, statii de epurare” al Administratiei 
Fondului pentru Mediu. 

 
Art.5 – Se nominalizeaza d-nul inginer Emil Lemnaru – Primarul Municipiului 

Oneşti, ca persoana desemnata sa reprezinte solicitantul in relatia cu Autoritatea şi d-na 
ing. Livia Bordei – Şef serviciu integrare europeană, responsabil de proiect. 

 
Art.6 – Se aprobă: 
- asigurarea contributiei proprii necesare implementarii proiectului in cuantum de 

574.217 lei, reprezentand contributia proprie de 15%;  
- cheltuieli neeligibile in cuantum de 331.354 lei; 
- TVA - 994.297 lei  si orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea 

proiectului prevazut la art.1;  
- cheltuielile de intretinere si exploatare pentru investitie se suporta din veniturile 

proprii ale bugetului local si/ sau din împrumuturi. 
 
Art.7 – Consiliul Local Onesti isi ia angajamentul privind intocmirea 

documentatiei de achiziţie publică, organizarea si derularea  procedurii de achiziţie 
publica si realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 
achiziţiile publice. 

 
Art.8 – Consiliul Local Onesti ia act de necesitatea, oportunitatea si eficienta 

economica si sociala a realizarii proiectului de investitii ,,Infiintare sistem de canalizare 
si statie de epurare in cartier Slobozia, municipiul Onesti, judetul Bacau” care va 
deservi locuitorii municipiului Onesti, pentru cresterea gradului de confort si de sanatate 
a locuitorilor , pentru o protectie mai buna a mediului si pentru cresterea atractivitatii 
localitatii, atat pentru locuitorii acesteia, cat si pentru investitorii de capital din zona. 

 
Art.9 – Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
Zarzu Ciprian 

        
 

                            Contrasemnează, 
             Secretarul Municipiului, 
                       cons.jur. Daniel Spânu 
 
Nr.86 
din 16 noiembrie 2010 
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