ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â RE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.73/08.09.2009 pentru
aprobarea modificării si completării unor hotărâri
ale Consiliului Local Oneşti
Consiliul Local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţă ordinară în data de 04
iulie 2013 ;
Având în vedere Expunerea de motive nr.3822/28.06.2013 a Primarului
municipiului Oneşti – Victor Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate nr.
3823/28.06.2013 al Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, integrare
europeană şi protecţia mediului şi Avizul comisiei de studii şi prognoze economicosociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat,
service publice şi comerţ;
În baza art.36, alin.(2), lit.b) şi d), alin.(4), lit.d), alin.(5), lit.a), pct.2 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
În temeiul 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

HOTĂRĂŞTE :
Art.I – Se modifică art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr.73/08.09.2009
pentru aprobarea modificării si completării unor hotărâri ale Consiliului Local Onesti
şi va avea următorul conţinut:
“Art.5 (1) Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii
(DALI) „Amenajare cămin pentru persoane vârstnice, municipiul Oneşti,
judeţul Bacău” conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel:
a) costul estimativ al investiţiei (fără TVA): investiţii/construcţii + montaj =
2.925.033,00 lei / 2.196.308,00 lei
b) durata de realizare – 22 luni;
(3) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Amenajare cămin pentru
persoane vârstnice, municipiul Oneşti, judeţul Bacău”, în sumă de 3.634.204,79
lei, din care:
cheltuieli eligibile – 2.920.748,00 lei;
cheltuieli neeligibile – 19.535,00 lei;
TVA – 693.921,79 lei.
Contribuţia proprie în proiect este de 77.949,96 lei
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Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile este de 58.414,96 lei
Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile este de 19.535,00 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată – 2.862.333,04 lei
(4) – Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe din bugetul local.”
Art.II – Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr.73/08.09.2009
rămân neschimbate.
Art.III – Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău;
- Primarului municipiului Oneşti.

Preşedinte de şedinţă,
Agapi Mircea
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
cons. jur. Daniel Spânu
Nr.97
din 04 iulie 2013
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