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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.40/05 aprilie 2012 privind aprobarea 
asocierii în participaţie între Municipiul Oneşti şi Fotbal Club Municipal Dinamo 

Oneşti 
 
 

 Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 22 noiembrie 2012; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Victor 
Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţiei Publice-Juridic, 
Avizul Comisiei  de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi 
administrarea domeniului public şi privat, precum şi Comisia pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor: 

 
În baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, art.1949 – 1954 din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil coroborate cu dispoziţiile art.28 din Codul Fiscal şi art.86 
din Codul de procedură fiscală;  

   
  În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit. d) şi e) şi art.36, alin.(6), lit.a), pct.6, art. 
36, alin.7, lit.a) art.45, alin.(1) şi art.115, lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 – (1) Se aprobă modificarea şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local 
Oneşti nr.40/05 aprilie 2012, după cum urmează: 

a) Punctul 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Contribuţia părţilor va fi 
stabilită de organele reprezentative ale celor două părţi contractante”; 

b) Punctul 4.3 se elimină; 
c) Punctul 4.4.1 se completează cu lit.g): “Municipiul Oneşti poate să contribuie la 

susţinerea financiară a asociaţiei FCM Dinamo Oneşti prin asigurarea 
cheltuielilor privind cazarea, masa, echipamentele sportive necesare şi 
deplasările sportivilor la competiţiile sportive şi cantonamente, precum şi pentru 
baremele de arbitraj, în limita sumelor aprobate de Consiliul Local Oneşti”. 

(2) Contractul de asociere în participaţie se actualizează şi se va semna de ambele 
părţi contractante. 

(3) Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să semneze contractul de 
asociere în forma rescrisă. 
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Art.2 – Se aprobă alocarea sumei de 12.000 lei pentru plata cheltuielilor prevăzute 

la punctul 4.4.1 din Contractul de asociere. 
 

Art.3 – Celelalte dispoziţii ale Hotărârii nr.40/05 aprilie 2012 privind aprobarea 
asocierii în participaţie între Municipiul Oneşti şi Fotbal Club Municipal Dinamo Oneşti 
rămân neschimbate. 
 

Art.4 –   Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
-    Fotbal Club Municipal Dinamo Oneşti. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Şova Mihai 

 
 

                                                                                             Contrasemnează,  
                          Secretarul Municipiului,  
                                                       Cons. jur. Daniel Spânu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.121 
din 22 noiembrie 2012 
SD/JRS                                                                                                                                       
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