ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanţării unor manifestări artistice în zilele 1-2 iunie 2013,
a Concursului Naţional de Handbal „Cupa Oneşti”- ediţia a XVII-a şi
stabilirea unui tarif special la Cinema „Capitol”
Consiliul Local Oneşti întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 mai 2013;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Victor
Laurenţiu Neghină nr. 2680/16.05.2013, Raportul de specialitate al Direcţiei Economice
nr. 2681/16.05.2013 şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat;
În baza prevederilor art.3, alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările ulterioare, a Adresei nr.9445 din 09.05.2013 a Şcolii gimnaziale
nr.1 Oneşti;
Ţinând seama de Hotărârea Consiliului local nr.34 din 21 martie 2013 privind
aprobarea bugetului consolidat al Municipiului Oneşti, bugetul împrumuturilor interne,
bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2013 şi estimările pentru
anii 2014-2016;
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit.d), art.36, alin.(6), lit.a), pct.5 şi pct.6,
art. 45, alin.(1) şi art.115, 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 – Se aprobă finanţărea unor manifestări artistice în zilele 1-2 iunie 2013 cu

suma de 50.000 lei.
Art. 2 – Se aprobă finanţarea Concursului Naţional de Handbal „Cupa Oneşti”ediţia a XVII-a cu suma de 4.000 lei.
Art. 3 – Se aprobă stabilirea tarifului special de 5 lei/persoană pentru spectacolele

şi filmele organizate sau difuzate cu ocazia unor evenimente speciale la Cinema
„Capitol” .
Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău;
- Primarului Municipiului Oneşti;
- Şcoala gimnazială nr.1 Oneşti;
- Cinema „Capitol”

Preşedinte de şedinţă,
Tofan Ion
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Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

