
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea asocierii judeţului Bacău cu municipiul Oneşti în vederea realizării 

în comun a „Planului de investiţii prioritare necesare conformării cu Standardele 
impuse de UE referitoare la calitatea apei potabile şi tratarea apei uzate” prevăzut în 

etapa I a Master Planului Judeţului Bacău 
  
 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 februarie 2010;  
Având în vedere prevederile art.35, alin.(1) din Legea privind finanţele publice locale 

nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14, art.36, alin.4, lit.”e”, alin.6, 
lit.”a”, pct.14, alin.7, lit.”a” şi ”c” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Raportul comun al Direcţiei economico-financiare şi Biroului administraţie 
publică locală, juridic, informare şi relaţii publice privind aprobarea asocierii judeţului Bacău 
cu municipiul Oneşti în vederea finanţării şi realizării în comun a planului de investiţii 
prioritare necesare conformării cu Standardele impuse  de UE referitoare la calitatea apei 
potabile şi tratarea apei uzate; 

Ţinând seama de Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti şi de Avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oneşti;  

În temeiul art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
H O T Ă R  Ă Ş T E:  

 
Art. 1. (1)Se aprobă asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Oneşti în vederea 

realizării în comun a planului de investiţii prioritare necesare conformării cu Standardele 
impuse de UE referitoare la calitatea apei potabile şi tratarea apei uzate, prevăzute în etapa I 
a Master Planului Judeţului Bacău şi estimat, după cum urmează: 
            mii 
euro 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv 
Unitate 

de 
măsură 

Cantitate 
Cost 

Unitar 
Costuri 
totale 

1 Extindere şi reabilitare SEAU 
centrală existentă în Oneşti 
- SF+proiectare+execuţie 

pc  1,00 12.817,00 12.817,00 

2 Reţea de canalizare nouă în Borzeşti 
- SF+proiectare+execuţie  

km  2,58      174,99       452,01 

3 Extindere reţea de canalizare din 
Oneşti 
- SF+proiectare+execuţie 

km 10,00      175,00   1.750,00 

 Total       15.019,01 
 



Preţurile sunt calculate la nivelul anului 2008, în mii euro şi sunt preţuri determinate 
în faza Master Plan.  

(2) Indicatorii tehnico-economici rezultaţi în urma întocmirii SF vor fi aprobaţi prin 
Hotărâri ale Consiliului Local Oneşti şi ale Consiliului Judeţean Bacău. 

(3) Îndicatorii tehnico-economici rezultaţi în urma întocmirii PTH vor fi, de 
asemenea, aprobaţi prin hotărâri ale celor două autorităţi. 

(4) Valoarea totală a contractului de asociere va fi cea rezultată în urma aplicării 
procedurilor de achiziţie publică, atât pentru faza de proiectare cât şi pentru cea de execuţie. 

  
Art. 2. Contribuţia Consiliului Judeţean la realizarea obiectului asocierii este de 90%, 

iar a Municipiului Oneşti este de 10%. 
 
Art. 3. Contribuţia Municipiului Oneşti în procent de 10%, va fi prevăzută în bugetul 

propriu al Municipiului Oneşti în cadrul programului multianual 2010-2015 în limita 
veniturilor proprii şi a disponibilităţilor bugetare, în corelaţie cu graficul fizic şi valoric al 
investiţiei stabilit în urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică. 

 
Art. 4. Asocierea Judeţului Bacău, prin Consiliul Judeţean Bacău cu Municipiul 

Oneşti prin Consiliul Local Oneşti în vederea finanţării şi realizării în comun a planului de 
investiţii prioritare necesare conformării cu Standardele impuse de UE referitoare la calitatea 
apei potabile şi tratarea apei uzate se face până la implementarea completă a programului ce 
figurează în Master Plan, etapele I-III, pentru perioada 2007-2037.   

Valorile contractelor de asociere şi condiţiile de derulare pentru etapele II şi III se vor 
stabili după finalizarea fiecărei etape. 

 
Art. 5. Creditele necesare pentru primul an al asocierii, reprezentând contribuţia 

Municipiului Oneşti, vor fi cuprinse în bugetul propriu al acestuia la capitolul 54.02, titlul 55 
– „transferuri” în contul special al proiectului deschis la Trezorerie de către Consiliul 
Judeţean Bacău. 

 
Art. 6. Se aprobă Contractul de asociere prevăzut în anexa I şi Convenţia privind 

procedura de derulare a asocierii în vederea realizării în comun a „Planului de investiţii 
prioritare necesare conformării cu Standardele impuse de UE referitoare la calitatea apei 
potabile şi tratarea apei uzate”, prevăzută în anexa II, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul 

Municipiului Oneşti ca în numele şi pentru Municipiul Oneşti să semneze contractul de 
asociere şi convenţia de derulare a “Planului de investiţii prioritare necesare conformării cu 
Standardele impuse de UE referitoare la calitatea apei potabile şi tratarea apei uzate”. 

 
Art. 8. Compartimentul de audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Oneşti va verifica modul de derulare a asocierii, atât în perioada 
desfăşurării cât şi în termen de 30 zile de la finalizare.  

 
Art. 9. Prezenta hotărâre intră în vigoare după îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate 

privind îndeplinirea cadrului instituţional în vederea depunerii aplicaţiei de către operatorul 
regional pentru accesarea fondurilor de coeziune aferente Programului Operaţional Structural 
Mediu, respectiv după efectuarea menţiunilor în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor privind 
retragerea Municipiului Oneşti din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB şi 



vânzarea acţiunilor deţinute de Municipiul Oneşti la S.C. Apa Serv. S.A. Bacău, consemnată 
la Oficiul pentru Registrul Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României. 

 
Art. 10. Prezenta hotărâre va fi comunicată aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Bacău, Primarului Municipiului Oneşti, S.C. Apa Serv S.A., Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică, în condiţiile legii.  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Florian Constantin 

 
 

Contrasemnează,  
      Secretarul Municipiului,  
      Cons.Jur.Daniel Spânu   
 
 

Nr.6 
din 09 februarie 2010  
 


