
    R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea asocierii Consiliului Local Oneşti cu Consiliul Judeţean 

Bacău, în vederea realizării obiectivului de investiţii : „PASAJ INFERIOR PE 
DN11, C.F. ADJUD-CICEU„ în Municipiul Oneşti  

 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 03 februarie 2012;  
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil 

Lemnaru, Raportul de specialitate al Directiei tehnice a domeniului public si privat, Avizul 
Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea 
domeniului public, Avizul Comisiei pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi 
protecţia mediului înconjurător precum şi Avizul Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;  

În temeiul art.35, alin.(1) din Legea finanţelor publice nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.2, lit.(b)şi a art.45 alin.2,lit.(f), precum şi al art.115,alin.1, lit.(b) 
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 asocierea Consiliului Local Oneşti cu Consiliul Judeţean Bacău, în 
vederea finanţării şi realizării în comun a lucrărilor de investiţii ce fac obiectul Proiectului: 
„PASAJ INFERIOR PE DN11, C.F. ADJUD-CICEU„ în Municipiul Oneşti.  

Art.2 – Pentru realizarea Proiectului prevazut la art.1, Municipiul Oneşti va pune la 
dispozitia acestuia, cu titlu gratuit şi liber de orice sarcini, terenul necesar realizării 
investiţiei ce face obiectul acestuia, întreaga documentaţie tehnico-economică, va asigura 
obtinerea avizelor, acordurilor şi autorizatiilor necesare derulării investiţiei şi va asigura 
finanţarea în proporţie de 20% a lucrărilor de execuţie aferente.  

Art.3 – Municipiul Oneşti va contribui la cofinanţarea proiectului prin susţinerea 
financiară în proporţie de 20% a lucrărilor de execuţie propriu-zise, valoarea exactă a 
contribuţiei financiare a părţilor urmând a fi stabilită după finalizarea proiectului, aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei şi aplicarea procedurilor legale de achizitie 
publică. 

Art.4 – Documentaţia prevăzută la art.2. va fi supusă aprobării Consiliului local 
Oneşti, odată cu contractul de asociere. 

Art.5 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti; 
- Consiliul judeţean Bacău 

Preşedinte de şedinţă, 
Tofan Ion 

                                                                                                           Contrasemnează, 
                                                                                                     Secretarul municipiului, 
                                                                                                  Cons.jur. Daniel Spânu                                                                                                                                                                                                                                     
Nr.11 
din 03 februarie 2012 
SD/BR 
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