
                                                        
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
privind angajamentul Municipiului Onesti 

de a sustine parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului 
(dezvoltarea PAED, elaborarea schitelor de proiect si a propunerilor 

finale de proiect , implementarea proiectelor cu respectarea 
prevederilor acordului cadru si a documentelor subsecvente),si de a 
aloca resursele financiare pentru proiectele pentru care se solicita 

finantare si pentru consultanti, sub rezerva selectarii candidaturii ,   
in cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman 

 
 
 

Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 30 septembrie 2011;  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – 
ing. Emil Lemnaru, Raportul de specialitate al Serviciului de integrare europeană, 
Avizul Comisiei de specialitate;  

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1065/2010 pentru aprobarea 
Acordului-cadru dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind 
implementarea Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea 
disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse; 

În temeiul art.36, alin.(6), lit.”a”, pct.14 şi 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 angajamentul Municipiului Onesti de a sustine 
parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului (dezvoltarea PAED, 
elaborarea schitelor de proiect si a propunerilor finale de proiect , implementarea 
proiectelor cu respectarea prevederilor acordului cadru si a documentelor 
subsecvente), din Programul de cooperare Elvetiano-Roman, pentru proiectele :  

1 ,,.Reducerea pierderilor de energie termica la cladirile publice din 
municipiul Onesti, judetul Bacau”; 

2. ,,Cresterea eficientei  energetice a iluminatului public stradal, in 
municipiul Onesti, judetul Bacau” ; 

3.  ,,Realizare sistem de cogenerare a energiei termice si electrice, in 
municipiul Onesti, judetul Bacau”. 

 



Art.2 – Se aprobă angajamentul Municipiului Onesti de a aloca resursele 
financiare pentru proiectele pentru care se solicita finantare si pentru consultanti, 
sub rezerva selectarii candidaturii, in cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-
Roman, pentru proiectele :  

1 ,,.Reducerea pierderilor de energie termica la cladirile publice din 
municipiul Onesti, judetul Bacau”; 

2. ,,Cresterea eficientei  energetice a iluminatului public stradal, in 
municipiul Onesti, judetul Bacau” ; 

3.  ,,Realizare sistem de cogenerare a energiei termice si electrice, in 
municipiul Onesti, judetul Bacau”. 

 
Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;  
     - Primarului Municipiului Oneşti;  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Negoiţă Ion 

            
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Contrasemnează,  
                                   Secretarul Municipiului,  
                                                                         Cons. jur. Daniel Spânu  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 70 
Din 30 septembrie 2011 
SD/BR 

 


