
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Oneşti pe anul 2011 şi estimările pentru anii 2012-2014 

 
 Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de 11 februarie 
2011; 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. 
Emil Lemnaru, Raportul de specialitate al Direcţiei economico-financiare, Avizul 
Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi 
administrarea domeniului public şi privat, precum şi adresa nr.495/11.01.2011 a 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Bacău, înregistrată sub nr.3263 din 
16.02.2010; 
   
 În baza dispoziţiilor Legii nr.286/2010 privind bugetul de stat pe 2011,  a Legii 
nr.500/2002 privind finanţele publice, a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale completată şi modificată, precum şi a art.36, alin.4, lit.(a) din Legea nr.215/2001 
privind adminitraţia publică locală, republicată; 
 

 În temeiul art.45, alin.2, lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Oneşti, 
bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate (pieţe, târguri, oboare), 
bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţi autofinanţate la unităţile de învăţământ, 
lista de investiţii multianuală cuprinzând proiectele cu finanţare nerambursabilă pe anii 
2011 – 2013, programul privind activităţile ce se vor finanţa din bugetul local în anul 
2011,  lista obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2011 având ca sursă de 
finanţare bugetul local, estimarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului consolidat în 
perioada 2012-2014, bugetul investiţiilor având ca sursă de finanţare fonduri 
nerambursabile pe anii 2011 – 2014, conform Anexelor nr.1-8 ce fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre.   

  
Art.2  -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 
- Primarului municipiului Oneşti. 
 

Preşedinte de şedinţă,  
Ciobanu Gheorghe 

 
 
Contrasemnează,  

                     Secretarul Municipiului,  
                                                 Cons. jur. Daniel Spânu  
Nr.4 
din 11 februarie 2011  


