
R O M Â N I A  
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local nr.128/05 
decembrie 2012 privind acordarea de la bugetul local al municipiului 
Oneşti a unei sume necesare pentru premierea elevilor şi profesorilor 

oneşteni cu rezultate excepţionale la fazele naţionale şi internaţionale ale  
olimpiadelor/ concursurilor şcolare din anul 2011-2012. 

 
Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 05 iunie 2013;  
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – 

Laurenţiu Victor Neghină nr.3147/31.05.2013, Raportul de specialitate al Direcţiei 
Economico-Financiare nr.3148/31.05.2013, Avizul Comisiei de studii şi prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi 
privat şi al Comisiei pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, 
sport şi agrement, sănătate şi conservarea monumentelor;  

În baza dispoziţiilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a 
Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale; 

În temeiul art.36, alin.(2), lit.d) şi alin.(6), lit.a), pct.1, art. 45, alin.(1) 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 – Se aprobă completarea Anexei la Hotărârii Consiliului local nr.128/05 

decembrie 2012 privind acordarea de la bugetul local al municipiului Oneşti cu încă 
1.500 lei pentru premierea elevilor şi profesorilor oneşteni cu rezultate excepţionale la 
fazele naţionale şi internaţionale ale  olimpiadelor/ concursurilor şcolare din anul 
2011-2012, respectiv elevei Bucur M. Ştefania-Simona suma de 1.000 lei şi d-nei 
profesor Arseni Florentina- Constanţa suma de 500 lei. 

 

Art.2 – Anexa Hotărârii Consiliului local nr.128/05 decembrie 2012 privind 
acordarea de la bugetul local al municipiului Oneşti a unei sume necesare pentru 
premierea elevilor şi profesorilor oneşteni cu rezultate excepţionale la fazele naţionale 
şi internaţionale ale  olimpiadelor/ concursurilor şcolare din anul 2011-2012 se 
modifică în mod corespuntător. 

 

Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti; 
- Instituţiilor de învăţământ din care fac parte elevii meritorii. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
Şova Mihai     

 
                                                                               Contrasemnează,  

                                   Secretarul Municipiului,  
                                                                        Cons. jur. Daniel Spânu  

Nr.84 
din 05 iunie 2013  
SD/BR 


