
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind acordarea tichetelor de masă pentru personalul contractual din 
cadrul S.C. „Domeniu Public şi Privat Oneşti” S.A. 

 
Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă extrordinară în data de 07 noiembrie 

2012;  
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – 
Victor Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate al Direcţiei Economico-Financiare, 
Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi 
administrarea domeniului public şi privat, precum şi Adresa S.C. „Domeniu Public şi 
Privat Oneşti” S.A. nr.5083/19.10.2012;  

 

În baza prevederilor art.1 din Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de 
masă, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

În temeiul art.36, alin.2, lit.c), art.45, alin.(1) şi art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.1 – Se aprobă acordarea în anul 2012 pentru personalul contractual din 
cadrul S.C. „Domeniu Public şi Privat Oneşti” S.A. unei alocaţii individuale de hrană, 
acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral pe costuri de angajator, în 
condiţiile Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi 
completările ulterioare, începând cu trimestrul al IV-lea 2012. 

 

Art.2 – Alocaţiile individuale de hrană se acordă în limita prevederilor 
bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, de către S.C. „Domeniu 
Public şi Privat Oneşti” S.A. 

 

Art.3 – Prin Regulamentul intern de acordare a tichetelor de masă se va stabili 
numărul de tichete pe salariat, unitatea emitentă, valoarea nominală, conform legii, 
precum şi condiţiile de acordare. 

 

Art.4 – Administratorul S.C. „Domeniu Public şi Privat Oneşti” S.A., în 
calitate de ordonator de credite va pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.5 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti;  
- S.C. „Domeniu Public şi Privat Oneşti” S.A..  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Stan Lucian 

 
        Contrasemnează, 

Secretarul municipiului,  
Cons.jur. Daniel Spânu  

Nr.108 
din 07 noiembrie 2012 
CRI/BR 
 


