
                                                 
  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitarea reţelelor de 

distribuţie a agentului termic de încălzire şi apă caldă de consum care traversează 
subsolurile blocurilor de locuinţe aferente centralelor termice 7, 8, 17, 18, 20, 21”  

în vederea obţinerii finanţării prin programul  
„Termoficare 2006-2015 – Căldură şi confort” 

  
 

          Consiliul  Local  al  Municipiului  Oneşti,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară  din  data  
de 10 martie 2011; 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru, Raportul de specialitate al Direcţiei Economico-Financiare şi al Serviciului 
Monitorizare Utilităţi Publice şi Control al Activităţii de Transport, Avizul Comisiei de 
studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului 
public şi privat, precum şi Adresa nr.969045/LG/18.02.2011 a Ministerului Administraţiei şi 
Internelor – Direcţia Generală pentru Relaţia cu Comunităţile Locale;  

 

În baza art.36, alin.2, lit.b) şi alin.4, lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.45 şi art.115 alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitarea reţelelor de 
distribuţie a agentului termic de încălzire şi apă caldă de consum care traversează subsolurile 
blocurilor de locuinţe aferente centralelor termice 7, 8, 17, 18, 20, 21” în vederea obţinerii 
finanţării prin programul „Termoficare 2006-2015 – Căldură şi confort”, conform Anexei ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 – Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
-  Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală pentru 

Relaţia cu Comunităţile Locale. 
 

 Preşedinte de şedintă, 
     Dănilă Emil 

 
  Contrasemnează,  

                        Secretarul Municipiului,  
Nr.13                                                            Cons. jur. Daniel Spânu  
din 10 martie 2011 
SD/JRS  
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