ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul
2012 şi stabilirea cuantumului ajutorului de urgenţă acordat persoanelor care se
află în situaţii de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Oneşti întrunit astăzi, 08 septembrie 2012, în şedinţă
extraordinară;
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;
În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, şi Decizia Directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Bacău nr.40640/19.09.2012, a prevederilor art.2 din Hotărârea Consiliului local
nr.69/08 august 2012 privind aprobarea Programului de acordare a ajutoarelor de urgenţă;
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.4, lit.”a” şi art.45, alin.2 lit.a şi ale art.115 alin.1,
lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2012,
conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă finanţarea Programului de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor
şi persoanelor care se află în situaţii deosebite astfel : suma de 5.000 lei lunar pentru plata
ajutoarelor de urgenţă şi suma de 5.000 lei lunar pentru achiziţionarea bunurilor de strictă
necesitate.
Art.3 – Se aprobă cofinanţarea proiectului social “Cămin Temporar II” iniţiat de
Asociaţia Club Rotary Oneşti cu suma de 5.000 lei. Bugetul proiectului este de 30.000 lei din
care 20.000 lei obţinuţi prin finanţarea de către Raiffeisen Bank iar 5.000 lei din alte
finanţări.
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Art. 4 – Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.15 din 03 februarie 2012 privind aprobarea
bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oneşti pe anul 2012 se va
modifica în mod corespunzător.
Art. 5 - Prezenta Hotărâre va fi comunicată la:
- Instituţia Prefectului- Judeţul Bacău;
- Primarul Municipiului Oneşti.

Preşedinte de şedinţă,
Oprea Dănuţ
Contrasemnează ,
Secretarul Municipiului
Cons. Jur. Spânu Daniel
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din 08 octombrie 2012
SD/PC
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