
           
                                                                                 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea actualizarii unor proiecte tehnice din cadrul Planului  Integrat de 

Dezvoltare Urbana şi a studiului de fezabilitate pentru investiţia “Reabilitare Colegiul 
Tehnic “Petru Poni”, municipiul Oneşti, judeţul Bacău” 

 
 Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară in ziua de 14 octombrie 2010; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru,  Raportul de specialitate al Serviciului de Integrare Europeană, implementare 
proiecte si dezvoltare urbană, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat: 

 
În baza art. 36, alin.2, lit.b) şi alin.4, lit.d) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale ; 
   

  În temeiul dispoziţiilor  art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
Republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 (1)  Se aproba proiectul tehnic actualizat  pentru investitia “Sistem de 
monitorizare pentru prevenirea infractionalitatii in municipiul Onesti”, conform 
Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) Costul estimativ al investitiei (exclusiv TVA):   
      Investitii /constructii + montaj = 508.807 lei /90.680 lei 
b) Durata de realizare – 12 luni. 

          (3) Se aprobă valoarea totală a proiectului “Sistem de monitorizare pentru 
prevenirea infractionalitatii in municipiul Onesti”, în sumă de 638.926,51 lei, defalcată 
astfel: 
 - Cheltuieli eligibile – 515.957,00 lei 
 - Cheltuieli neeligibile – 0,00 lei 

 - TVA  24 % – 122.969,51 lei 
 - Contributia  solicitantului la cheltuieli eligibile – 10.319,14 lei  
 - Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată – 505.637,86 lei 
           (4) Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe din bugetul local. 
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Art.2 (1) Se aprobă proiectul tehnic actualizat “Amenajare zona centrală, 

municipiul Onesti, judetul Bacau”, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
            (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) Costul estimativ al investiţiei (exclusiv TVA) : 
             Investiţii/construcţii + montaj = 9.850.024,00 lei /7.532.628,00 lei 
       b)  Durata de realizare – 30 luni. 
             (3) Se aprobă valoarea totală a proiectului “Amenajare zona centrală, municipiul 
Oneşti, judeţul Bacău”,  în sumă de 12.234.967,71 lei (inclusiv TVA), defalcată astfel: 

 cheltuieli eligibile – 9.737.061,69  lei; 
 cheltuieli neeligibile –165.362,12 lei 
 TVA  24 % – 2.332.543,90 lei 

  - Contribuţia proprie în proiect  la cheltuieli eligibile este de 194.741,24 lei  
  - Contributia proprie în proiect  la cheltuieli neeligibile este de 165.362,12 lei 
  - Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată – 9.542.320,45  lei 
               (4) Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe  din bugetul local. 
 

Art.3 (1) Se aprobă proiectul tehnic actualizat pentru investiţia “Modernizare 
străzi în cartierul Lanul Gării, municipiul Oneşti, judetul Bacau”, conform Anexei 
nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) Costul estimativ al investiţiei (exclusiv TVA): 
Investiţii/construcţii + montaj =  10.507.995 lei/ 8.534.719 lei 
b) Durata de realizare – 24 luni. 

            (3) Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare străzi în cartierul Lanul 
Gării, municipiul Oneşti, judetul Bacau”, în sumă de 13.111.901,64 lei (inclusiv TVA), 
defalcată astfel: 

 cheltuieli eligibile –10.389.287,21 lei; 
 cheltuieli neeligibile – 221.107,44 lei; 
 TVA 24 % – 2.501.506,99 lei. 

- Contributia  proprie in proiect la cheltuieli eligibile – 207.785,75 lei  
- Contributia proprie in proiect la cheltuielile neeligibile – 221.107,44 lei 
- Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată – 10. 181.501,46 lei 
             (4) Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe din bugetul local. 
 

Art.4 (1) Se aprobă proiectul tehnic actualizat pentru investiţia “Amenajare spaţii 
verzi în municipiul Oneşti, judetul Bacau”, conform Anexei nr.4 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
            (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) Costul estimativ al investiţiei (exclusiv TVA): 
       Investiţii/construcţii+montaj=  1.893.160 lei/ 845.695 lei   

b) Durata de realizare – 12 luni. 
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             (3) Se aprobă valoarea totală a proiectului “Amenajare spaţii verzi în municipiul 
Oneşti”,  în sumă de 2.360.768,44 lei (inclusiv TVA), defalcată astfel: 

 cheltuieli eligibile – 1.894.243,75 lei; 
 cheltuieli neeligibile – 13.416,88 lei; 
 TVA  24 % – 453.107,81 lei. 

- Contribuţia proprie în proiect  la cheltuieli  eligibile este de  37.884,88 lei 
- Contribuţia proprie în proiect  la cheltuieli  neeligibile este de 13.416,88 lei  
- Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată – 1.856.358,87 lei 
              (4) Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe din bugetul local. 
 

Art. 5 (1) Se aproba Studiul de fezabilitate pentru investitia “Reabilitare Colegiul 
Tehnic ,,Petru Poni”, municipiul Onesti, judetul Bacau”, conform Anexei nr.5 ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) Costul estimativ al investitiei (exclusiv TVA):   
      Investitii / constructii + montaj = 17.861,75 mii lei/14.130,33 mii lei 
b) Durata de realizare – 36 luni. 

           (3) Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitare Colegiul Tehnic ,,Petru 
Poni”, municipiul Onesti, judetul Bacau”, in suma de 21.655.738,57 lei, defalcata astfel: 

- Cheltuieli eligibile – 17.666.301,00 lei 
- Cheltuieli neeligibile – 0 lei 
- TVA 24 %  –  3.989.437,57 lei 
- Contributia proprie in proiect  - 2% - 353.326,02 lei  
- Asistenta financiara nerambursabila solicitata – 17.312.974,98 lei  

           (4) Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe din bugetul local. 

 
Art.6 – Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Voinea Teodora 

   
    

                          
Contrasemnează, 

                        Secretarul Municipiului, 
                                  Cons. jur. Daniel Spânu  
Nr.77 
din 14 octombrie 2010 
BL/JRS 
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