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JUDEŢUL BACĂU  
MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al Municipiului 
Oneşti şi al contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I al anului 2011 

 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti întrunit astăzi, 09 aprilie 2011, în şedinţă 
ordinară;  

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;  

 

În baza prevederilor art.57, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului 
de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 
administraţiei publice locale, a H.G. nr.56/2009 privind aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a O.U.G. nr.162/2008, precum şi adresa nr.1222/15.03.2011 a Direcţiei de Asistenţă 
Socială Oneşti; 

 

În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.1 şi alin.4, lit.”a” şi art.45 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se aprobă modificările în structura bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 
2011 conform Anexei nr.1ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art. 2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Municipiului Oneşti pe 

trimestrul I al anului 2011, conform Anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 

Art. 3 – Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.4 din 11 martie 2011 privind aprobarea 
bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oneşti pe anul 2011 se va 
modifica în mod corespunzător.  
 

Art. 4 – Prezenta Hotărâre va fi comunicată la:  
- Instituţia Prefectului- Judeţul Bacău;  
- Primarul Municipiului Oneşti. 

 
 

Preşedinte de şedintă, 
Drăgoi Nicolae 

 
 

              Contrasemnează,  
                      Secretarul Municipiului,  

Nr.21                                                                                   Cons. jur. Daniel Spânu  
din 09 aprilie 2011 
SD/JRS 
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