
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 

HOTARARE 
privind esalonarea la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, 

contributiilor si a altor obligatii la bugetul local pentru persoanele beneficiare 
de servicii si prestatii sociale din Municipiul Onesti 

 
 

Consiliul local al municipiului Onesti intrunit in sedinta ordinara din ziua de 
09 martie 2012; 

În conformitate cu O.U.G .nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, 
O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor,Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, O.U.G. nr. 148/2005 
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, O.U.G. nr. 11/2010, si 
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, se prevede 
obligativitatea persoanelor de a-si achita obligatiile legale fata de bugetul local 
pentru bunurile pe care le detin in proprietate, precum şi art.125 din Codul de 
procedură fiscală, cu modificările ulterioare; 

Vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Onesti – ing. Emil 
Lemnaru, si Referatul compartimentului de specialitate al Directia de Asistenta 
Sociala, prin care se propune esalonarea la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, 
redeventelor, contributiilor si a altor obligatii la Bugetul de stat pentru persoanele 
beneficiare de servicii si prestatii sociale din Municipiul Onesti, pana la 31 
decembrie 2012; 
 In temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1 – Se aproba esalonarea la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, 
redeventelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local pentru persoanele 
beneficiare de servicii si prestatii sociale din Municipiul Onesti, pana la 31 
decembrie 2012, conform anexelor 1, 2, 3; 

 
Art. 2 – Prezenta hotarare va fi comunicata: 
- Primarului municipiului 
- Institutiei Prefectului  
- Directiei de Asistenta Sociala Onesti 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Zarzu Ciprian Octavian 

                                                                                            
                                                                                   Contrasemnează,  

                         Secretarul Municipiului,  
                                              Cons. jur. Daniel Spânu  
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