
           
                                                                                 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  modificarea si completarea  HCL nr. 16 / 27 martie 2009, si a HCL nr. 77 din 14 

octombrie 2010,  pentru aprobarea  Planului integrat ,,Reabilitarea urbana a zonei de vest a 
municipiului Onesti, judetul Bacau”,  a unor studii de fezabilitate actualizate precum si a 

cheltuielilor de proiect aferente 
 

 
 Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă  ordinară in  ziua de  30 noiembrie 2011; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti,  Raportul 
de specialitate a Serviciului  de Integrare Europeană, Avizul Comisiei  de studii şi 
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public 
şi privat: 

 
În baza art. 36, alin.2, pct."b" şi alin.4, pct."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, 
 

HOTARASTE: 
 Art.1 –(1)  Se aproba Studiul de fezabilitate actualizat  pentru investitia : 
,,Sistem de monitorizare pentru prevenirea infractionalitatii in municipiul 
Onesti”conform anexei 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 aproba Proiectul tehnic  actualizat  pentru investitia : 
,,Sistem de monitorizare pentru prevenirea infractionalitatii in municipiul Onesti”
 (4) 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 
 

          (5) –  Se aprobă valoarea totală a proiectului: Sistem de monitorizare pentru 
prevenirea infractionalitatii in municipiul Onesti-, defalcata astfel: 
 Valoare  totala –  639.126,51 lei,  
din care : 
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 - Cheltuieli eligibile –  515.957,00 lei 
 - Cheltuieli neeligibile – 0,00 lei 

 - TVA  24 % – 123.169,51 lei 
Contributia proprie in proiect  este de 10.319,14 lei, din care: 

 -Contributia  solicitantului la cheltuieli eligibile – 10.319,14 lei  
            - Contributia  solicitantului la cheltuieli neeligibile- 0,00 lei 
 - Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată – 505.637,86 lei 
                    (6) –  Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe  din bugetul local. 
  
Art.2 – (1) Se aprobă  studiul de fezabilitate actualizat pentru investitia :,, Amenajare 
zona centrala, municipiul Onesti, judetul Bacau” 
                      (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) costul estimativ al investiţiei ( exclusiv TVA)  : 
investiţii/construcţii+montaj= 8.767.777 lei /6.678.733,00 lei 
b)   durata de realizare – 30  luni; 

                      (3) Se aproba proiectul tehnic actualizat  al proiectului,, Amenajare zona 
centrala, municipiul Onesti, judetul Bacau” 
                      (4) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

b) costul estimativ al investiţiei ( exclusiv TVA)  : 
investiţii/construcţii+montaj= 8.767.777 lei /6.678.733,00 lei 
b)   durata de realizare – 30  luni; 
 

                     (5) –  Se aprobă valoarea totală a proiectului “ Amenajare zona centrală, 
municipiul Oneşti, judeţul Bacău,  în sumă de 10.945.186,79  lei, defalcată astfel: 

 cheltuieli eligibile – 8.773.137,79  lei; 
 cheltuieli neeligibile –89.140,12 lei 
 TVA  24 % – 2.082.908,88 lei 

 Contribuţia proprie în proiect   este de 264.602,88 lei , din care: 
 Contributia proprie în proiect  la cheltuieli eligibile este de 175.462,76 lei 
 Contributia proprie in proiect la cheltuieli neeligibile este de  89.140,12 lei 
 Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată –  8.597.675, 03 lei 

                    (6) –  Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe  din bugetul local. 
 

Art.3 - (1) Se aprobă studiul de fezabilitate  , actualizat, pentru investiţia  
“Modernizare străzi în cartierul Lanul Gării, municipiul Oneşti, judetul Bacau” 
conform anexei 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 proiectul tehnic  actualizat, pentru investiţia  “Modernizare 

străzi în cartierul Lanul Gării, municipiul Oneşti, judetul Bacau” conform anexei ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre,  
                       (4) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 
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a)costul estimativ al investiţiei ( exclusiv  TVA)  : 
investiţii/construcţii+montaj=  10.507.995  lei/ 8.534.719 lei 

b). Durata de executie : 24 luni 
 

                     (5) –  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 –10.340.000,21 lei 
 cheltuieli neeligibile –  240.394,44 lei; 
 TVA 24 % – 2.501.506,99 lei. 

-Contributia  proprie in proiect– 477.194,45  lei , din care: 
- Contributia proprie in proiect la cheltuielile eligibile – 206.800,01 lei 
- Contributia proprie in proiect la cheltuielile neeligibile – 270.394,44 lei 

 Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată – 10. 133.200,20 lei 
                    (6) –  Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe  din bugetul local. 
 

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

a) costul estimativ al investiţiei ( exclusiv TVA)  : 
investiţii/construcţii+montaj=  1.884.660,00  lei/ 845.695,00 lei   
b)   durata de realizare – 12  luni; 

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

b) costul estimativ al investiţiei ( exclusiv TVA)  : 
investiţii/construcţii+montaj=  1.884.660,00  lei/ 845.695,00 lei   
b)   durata de realizare – 12  luni; 
 

                     (5) –  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 – 1.8888.029,92 lei; 
 cheltuieli neeligibile – 19.630,71 lei; 
 TVA  24 % – 453.107,81 lei. 
 Contributia proprie in proiect este de 57.391,31 lei, din care:  
 Contribuţia proprie în proiect  la cheltuieli  eligibile este de  37.760,60 lei 
 Contribuţia proprie în proiect  la cheltuieli   neeligibile este de 19.630,71 lei  
 Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată – 1.850.269,32 lei 

                    (6) –  Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe  din bugetul local. 
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Art. 5 – (1 )  Se aproba Planul integrat actualizat  ,,Reabilitarea urbana a zonei de vest 
a municipiului Onesti, judetul Bacau”, in valoare totala de 27.056.983,38 lei. 
             (2) Se aproba  Asistenta financiara nerambursabila solicitata ,  in valoare de 
21.086.782,41 lei, fara TVA.  
 
Art,. 6 –(1)  Se aproba Studiul de fezabilitate pentru investitia: ,, Reabilitare Scoala cu 
clasele I-VIII,  nr. 1, municipiul Onesti, judetul Bacau” : 
               (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 
 

1. Costul estimativ al investitiei ( exclusiv TVA )   
      Investitii / constructii + montaj = 4.974.173,89   lei  /  3.880.192,40  lei 
2. Durata de realizare – 24  luni 

 
Art.8 – -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 
- Primarului municipiului Oneşti 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Olteanu Petre Cezar 

 
Contrasemnează, 

                                                                                                                         Secretarul Municipiului, 
                                                                                                                          Cons.jur. Daniel Spânu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.92 
din 30 noiembrie 2011 
SD/BR 
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