
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.119/22 noiembrie 2012 
 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti întrunit astăzi, 21 martie 2013, în şedinţă 
ordinară;  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – Victor 
Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţiei Publice-Juridic, 
Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi 
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;  

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 
privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu 
garanţie guvernamentală şi a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii 
arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 
Normelor Metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin H.G. nr.736/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr.945/2011; 

Luând în considerare prevederile H.G.R. nr.28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţie şi a H.G.R. nr.363/2010 privind aprobarea standardelor 
de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice; 

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 
republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2) lit. b) şi d), coroborat cu prevederile 
art.36, alin.(4), lit.a), art.36, alin.(6), lit.a), pct. 11, art. 45 alin.(2), lit.e) şi art.61 alin.(2), 
şi art.115, alin.(1), lit.b) 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 –  Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.119/22 
noiembrie 2012 privind sprijinirea asociaţiilor de proprietari din municipiul Oneşti în 
vederea reabilitării termice a condominiilor, prin finanţarea de la bugetul local a unei cote 
în cuantum de maxim 30% din valoarea prevăzută în devizul general de lucrări, conform 
O.U.G. nr.69/2010 şi a Legii nr.153/2011, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 1 – (1) Se aprobă sprijinirea Asociaţiilor de proprietari din municipiul Oneşti în 
vederea reabilitării termice a condominiilor şi îmbunătăţirea aspectului urbanistic şi 
architectural al municipiului, prin finanţarea din fondurile aprobate anual cu aceasta 
destinaţie în bugetul local în cuantum de maxim 30 % din valoarea lucrărilor de 
reabilitare termică şi repararea după caz, înlocuirea/achiziţionarea cu montaj a 
centralei termice de bloc/scară, respectiv a centralei termice aferente locuinţei 
unifamiliale, precum şi a instalaţiilor aferente acesteia, astfel cum este prevăzută în 
devizul general, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2010 şi ale Legii 
nr.153/2011. “ 
 



Art. 2 – Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.119/22 noiembrie 2012 
privind sprijinirea asociaţiilor de proprietari din municipiul Oneşti în vederea reabilitării 
termice a condominiilor, prin finanţarea de la bugetul local a unei cote în cuantum de 
maxim 30% din valoarea prevăzută în devizul general de lucrări, conform O.U.G. 
nr.69/2010 şi a Legii nr.153/2011, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 3 – Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2013 pentru finanţarea lucrărilor 
de reabilitare termică şi a lucrărilor privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-
ambientale a clădirilor, a unei sume în cuantum de maxim 30% din valoarea prevăzută 
în devizul general de lucrări, reprezentând cota de 10% din valoarea lucrărilor de 
intervenţie ce constituia obligaţia beneficiarilor direcţi şi cota de maxim 20% din 
valoarea lucrărilor de reabilitare termică şi repararea, după caz, 
înlocuirea/achiziţionarea cu montaj a centralei termice de bloc/scară, respectiv a 
centralei termice aferente locuinţei unifamiliale, precum şi a instalaţiilor aferente 
acesteia.” 

 
Art.3 – Celelalte dispoziţii ale Hotărârii nr. nr.119/22 noiembrie 2012 privind 

sprijinirea asociaţiilor de proprietari din municipiul Oneşti în vederea reabilitării 
termice a condominiilor, prin finanţarea de la bugetul local a unei cote în cuantum de 
maxim 30% din valoarea prevăzută în devizul general de lucrări, conform O.U.G. 
nr.69/2010 şi a Legii nr.153/2011 rămân neschimbate. 

 
Art. 4 – Primarul Municipiului Oneşti, prin Direcţia Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului şi Integrare Europeană şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 5 – Prezenta Hotărâre va fi comunicată la:  
- Instituţia Prefectului- Judeţul Bacău;  
- Primarul Municipiului Oneşti; 
- Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Integrare Europeană; 
- Direcţia Economico-Financiară; 
- Asociaţiilor de proprietari din Municipiul Oneşti. 

 
 
 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Florian Constantin 

                      
 

                                                            Contrasemnează,  
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