
                                                                    
                    R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea modificării şi completarii HCL nr.44 din 05 aprilie 2012 privind 
aprobarea contractarii unui credit pentru sustinerea cofinantarii si a 

cheltuielilor eligibile ale  proiectelor cu finantare  europeana nerambursabila 
 
 

Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 mai 
2012;  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru, Raportul de specialitate al Serviciului de integrare europeană, implementare proiecte 
şi dezvoltare urbană, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură şi administrarea domeniului public şi privat; 

În baza Hotarârii nr. 665/2011 - pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului 
nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale, precum şi a art.36 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, Republicată; 

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. I: Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului Local nr.44 din 05 aprilie 
2012 privind aprobarea contractarii unui credit pentru sustinerea cofinantarii si a cheltuielilor 
eligibile ale  proiectelor cu finantare  europeana nerambursabila după cum urmează: 

   
“Art. 2 – Se împuterniceşte primarul Municipiului Oneşti să aprobe 

documentaţiile aferente organizării licitaţiei pentru contractarea creditului prevăzut la 
art.1, precum şi pentru semnarea contractului de credit.” 

 
Art.II:  Art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.44 din 05 aprilie 2012 privind 

aprobarea contractarii unui credit pentru sustinerea cofinantarii si a cheltuielilor eligibile ale  
proiectelor cu finantare  europeana nerambursabila devine art.3. 

 
Art.III: Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr.44 din 05 aprilie 2012 

privind aprobarea contractarii unui credit pentru sustinerea cofinantarii si a cheltuielilor 
eligibile ale  proiectelor cu finantare  europeana nerambursabila rămân neschimbate. 

 
Art.IV:– Prezenta hotărâre se va comunica:  

  - Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
                        - Primarului municipiului Oneşti  

 

Preşedinte de şedinţă, 
Bereczki Endre 

                                                                                           Contrasemnează,  
                          Secretarul Municipiului,  
                                                       Cons. jur. Daniel Spânu  

Nr.48 
din 24 mai  2012 
SD/BR               
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