ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării organizării unor evenimente religioase şi
sportive în Municipiul Oneşti
Consiliul Local Oneşti întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 iunie 2013;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Victor
Laurenţiu Neghină nr.3509/13 iunie 2013, Raportul de specialitate al Direcţiei
Economice nr. 3510/13 iunie 2013 şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze economicosociale, 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.12167 din 13.06.2013 a Arhiepiscopiei
Romanului şi Bacăului, Protopopiatul Oneşti, Parohia “Adormirea Măicii Domnului”, a
adresei nr.12333/17.06.2013 a Clubului Sportiv Municipal Oneşti ;
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(1), art.36, alin.(6), lit.a), pct.4, 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 cofinanţarea organizării unor evenimente de către conducerea
Parohiei “Adormirea Măicii Domnului” în colaborare cu Municipiul Oneşti cu suma de
30.000 lei
Art. 2 – (1) Se aprobă cofinanţarea programului “Pelerinaje pentru oneşteni la

locurile Sfinte din Moldova” organizat de Primăria Municipiului Oneşti în colaborare cu
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului cu suma de 15.000 lei.
(2) Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să întocmească şi să
semneze contractul de colaborare.
Art. 3 – Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 8.000 lei pentru

premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Oneşti, care au obţinut rezultate
deosebite la campionatele naţionale şi internaţionale.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău;
- Primarului Municipiului Oneşti;
- Parohia “Adormirea Măicii Domnului”;
- Clubul Sportiv Municipal Oneşti.

Preşedinte de şedinţă,
Zarzu Ciprian Octavian
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