ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.116 din 22
noiembrie 2012 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 127 din 05 decembrie 2012
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 28
februarie 2013;
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului
Oneşti – Victor Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţiei
Publice-Juridic şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi
comerţ, precum şi Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
În temeiul art. 36, alin.(1), art.36, alin.(6), lit.”a”, pct.4 şi pct.6, art.45, alin.(1)
şi art.45, alin.(2), lit.a) şi 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 modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.116/22.11.2012
privind aprobarea alocării unor sume pentru organizarea unor evenimente culturalartistice şi sportive în Municipiul Oneşti, după cum urmează:
„ Art. 2 – Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 30.000 lei Clubului
Sportiv Municipal Oneşti pentru organizarea şi administrarea activităţilor sportive.”
Art.2 – Se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.116/22.11.2012
privind aprobarea alocării unor sume pentru organizarea unor evenimente culturalartistice şi sportive în Municipiul Oneşti, după cum urmează:
„ Art. 3 – Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 7.200 lei Casei de
Cultură a Sindicatelor din Municipiu Oneşti pentru organizarea şi administrarea
activităţilor culturale.”
Art.3 – Art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 127/05.12.2012 privind
instituirea cu caracter permanent a Zilei Municipiului Oneşti în data de 6 decembrie –
Ziua Sfântului Ierarh Nicolae, se abrogă.
Art.4 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;
- Primarul Municipiului Oneşti;
- Clubului Sportiv Municipal Oneşti;
- Casa de Cultură a Sindicatelor.

Preşedinte de şedinţă,
Ene Gheorghe

Nr. 29
din 28 februarie 2013

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

