
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

   privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  
al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. pentru anul 2017 

 
 Consiliul Local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 mai 2017; 

Având în vedere Expunerea de motive nr.27115/30.05.2017 a Primarului municipiului 
Oneşti – ing. Nicolae Gnatiuc, Raportul de specialitate nr.27118/30.05.2017 al Serviciului buget 
contabilitate, Anunțul nr.27267/30.05.2017, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 
comerţ  

Ținând seama de adresa nr.5460/25.05.2017 a S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. 
de înaintare a propunerii de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 înregistrată la Primăria 
Oneşti sub nr.26480/25.05.2017; 
 În baza art.15, alin.1, lit.h) din Actul Constitutiv al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti 
S.A. aprobat prin HCL nr.42/12.07.2010 și modificat prin HCL nr.49/20.04.2015,  art.4 alin.(1) 
lit.c) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe 
anul 2017, a Legii nr.7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, precum și ale 
prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;   

În temeiul art.36, alin.2 lit.”a”, alin.3, lit.”c”, alin. 6, lit.”a”, pct.14, art.45 şi art.115, alin.1, 
lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti 
S.A. pe anul 2017, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.      

 
Art.2 – Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti; 
-    S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. 

 
 

Inițiator Proiect, 
Primar, 

ing. Nicolae Gnatiuc 
                                          Avizează,  

                       Secretarul Municipiului,  
                       cons. jur. Daniel Spânu 
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