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R O M Â N I A                                                      
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind constituirea Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea programelor şi proiectelor  

în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului 
local al Municipiului Oneşti alocate pentru activităţi nonprofit de interes local 

 
 
 
 

  Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28  februarie 2013; 
Având în vedere Expunerea de motive a dlui Consilier Local Alexandru Cristea, Raportul de 

specialitate al Direcţiei administraţie publică-juridic şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerţ; 

 
 

În conformitate cu următoarele prevederi legale: 
- Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general; 
- Legea nr.1/2011 –Legea educaţiei naţionale; 
- Legea nr.69/2000 - Legea educaţiei şi sportului; 
- Ordinul A.N.S. nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 
cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale 
municipiului Bucureşti; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor 
şi proiectelor culturale; 
- Legea nr. 350/2006 – Legea tinerilor, pentru programe specifice pentru prevenirea şi combaterea 
consumului de alcool, tutun, droguri şi de alte substanţe nocive, precum şi a delincvenţi în rândul 
tinerilor; 
- Hotărârea de Guvern nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - 
centre spirituale ale comunităţii; 
- Ordonanţa nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România; 
- Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 
- Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor; 
- Legea nr.195/2001 – Legea voluntariatului; 
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- H.C.L. nr.100/25.10.2012 
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             În temeiul art. 36, alin. 2 lit.b), lit.d), alin.4, lit.a), alin.6, lit.a) pct.1, 4, 5, 6, 9, 10 din  
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

    Art.1 – Se aprobă constituirea Comisiei pentru evaluarea programelor şi proiectelor în 
vederea acordării finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oneşti 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, în următoarea componenţă: 

1)  cons.jur. Chiriac Robert-Ionuţ – Director executiv, Direcţia Administraţie Public-Juridic 
2)   ing. Prohozescu Bogdan – Serviciul integrare europeană 
3)   ec. Buzdugă Floarea – serviciul buget-contabilitate 
4)   Gâlcă Claudia 
5)   Mihăilă Aurel 
 
Art.2 –  Prezenta hotărâre se va comunica: 

-  Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
     -  Primarului Municipiului Oneşti 
. 

Preşedinte de şedinţă, 
Ene Gheorghe 

 
 
 

          Contrasemnează,  
                           Secretarul Municipiului,  

                                                                                 Cons. jur. Daniel Spânu  
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