
           
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea utilizarii sumei de 5.000.000 lei din creditul de 14.995.472 lei  
pentru finanţarea unor proiecte din fonduri europene 

 
 Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 11 iulie 2012; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – Victor 
Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate comun al Directiei Economico-financiare si 
Serviciului de Integrare Europeană, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 
comerţ; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, pct."b" şi alin.4, pct."d" şi ale art.45 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 utilizarea sumei de 5.000.000 lei pentru finantarea proiectelor cu 
finantare europeana nerambursabila din bugetul de imprumuturi din surse interne. 
 

Art.2 –  Se aprobă  modificarea bugetului centralizat al creditelor externe şi interne pe 
anul 2012, în sumă totală de 14.995.472 lei, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, după urmează: 

a) 9.945.472 lei pentru lucrari de reparatii drumuri; 
b) 5.000.000 lei pentru finantarea proiectelor realizate din fonduri europene  

nerambursabile.  
 

Art.3 – Se aproba lista obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2012 
având ca sursă de finanţare bugetul creditelor interne şi externe, in urma schimbarii destinatiei 
creditului prin utilizarea sumei de 5.000.000 lei pentru finantarea proiectelor realizate din 
fonduri europene nerambursabile, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4 –  Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti. 
-  

Preşedinte de şedinţă, 
Ene Gheorghe 

           Contrasemnează, 
                                                                                                                                        Secretarul Municipiului, 
                                                                                                                                         Cons.jur. Daniel Spânu 
Nr.57 
din 11 iulie 2012 
SD/JRS 
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