ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea
pe anul 2008
Analizând Raportul Primarului Municipiului Oradea înregistrat sub nr.__________ din
_______ prin care se propune aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al
municipiului Oradea pe anul 2008,
Proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost supus dezbaterii publice
începând cu data de 31 ianuarie 2008.
Ţinând cont de dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007,
Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
În baza art. 38 alin. (4) lit. a) şi ale art. 46 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
hotărăşte:
Art.1. Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2008 se stabileşte la venituri
în sumă de 678.530.000 lei iar la cheltuieli în sumă de 678.530.000 lei.
Art.2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2008,
conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel:
•

Bugetul local:
- la venituri:

516.705.000 lei
Venituri proprii
Prelevări buget de stat

- la cheltuieli:

516.705.000 lei
o cheltuieli operaţionale:
o cheltuieli de investiţii:

•

341.231.000
175.474.000

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din
bugetul local:
- la venituri:
16.277.000 lei
* Unităţi de învăţământ
* Casa de cultura
* DEP
* CSM Oradea
* PMO - activitatea de păşunat
* Cantina sociala

- la cheltuieli:

13.214.320
123.680
24.000
2.250.000
100.000
565.000

16.277.000 lei
- cheltuieli de personal
- cheltuieli operaţionale
- cheltuieli de investiţii

•

292.962.000
223.743.000

Bugetul împrumuturilor interne şi externe:
- la venituri:
- la cheltuieli: - investiţii
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1.394.730
14.533.270
349.000

92.594.750 lei
92.594.750 lei

•

Bugetul fondurilor externe nerambursabile:
- la venituri:

25.056.240 lei

"Modernizare străzi in vederea fluidizării
traficului de acces intre zonele
rezidenţiale si funcţionale din Municipiul
Oradea" Programul Operaţional Regional
2007-2003, Domeniul de intervenţie 2.1

23.000.000

Îmbunătăţirea serviciilor oferite de SEIP
Hist.Urban - Revitalizarea oraşelor istorice
Conect-In
IEE Added value
IEE PRO MOTION
IEE Trendy travel
Simularea Undei Verzi in trafic prin
folosirea GIS
Reţea metropolitana de date si voce finanţare proiect fond de modernizare ASCO - Centru social de urgenta pentru
persoane fără adăpost - Str. Digului nr.6
MMFES
ASCO - Proiect romi PHARE Ajută-mă sa
fiu eu

- la cheltuieli:

285.000
398.000
578.500
165.800

25.056.240 lei
- cheltuieli de personal
- cheltuieli materiale
- cheltuieli de capital

•

10.590
169.240
341.760
28.240
30.160
48.950

200.970
736.970
24.118.300

Bugetul de venituri si cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local:
- la venituri:
27.897.010 lei
- fondul de rulment
- taxa specială – trafic greu
- taxa specială – trafic greu

- la cheltuieli:

24.000.000
2.500.000
1.397.000

27.897.010 lei
- cheltuieli operaţionale
- cheltuieli de investiţii

2.500.000
25.397.000

Art.3.(1) Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de
678.530.000 lei sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2) Administraţia Imobiliară Oradea va informa lunar Consiliul Local cu privire la
măsurile luate pentru realizarea veniturilor din valorificarea bunurilor aparţinând domeniului
privat al Municipiului cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008.
Art.4.(1) Cheltuielile bugetului local în sumă de 678.530.000 lei structurate astfel:
- cheltuieli operaţionale
360.596.940 lei
- cheltuieli cu investiţiile
317.933.060 lei
(2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2
şi 3 la prezenta hotărâre. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri,
articole şi alineate este cuprinsă în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
(3) Pachetul de servicii sociale pentru persoane de vârsta a III-a constă în acordarea
unui tichet valoric pentru hrană, în limita a 100 lei/an/persoană, inclusiv TVA, pentru
pensionarii care în luna decembrie 2007 au o pensie lunară de până la 300 lei, inclusiv, în
limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.
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(4) Numărul maxim de posturi, în limita căruia se decontează cheltuielile de personal
aferente asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav însoţitorilor persoanelor cu
handicap (defavorizate) se stabileşte pentru anul 2008 la 1.300 posturi.
(5) Subvenţionarea cheltuielilor materiale pentru RA OTL în anul 2008 se stabileşte la
un procent de 60% din totalul cheltuielilor materiale şi în limita maximă a alocaţiilor bugetare
stabilite, respectiv suma de 10.500.000 lei.
(6) Valoarea abonamentului lunar care se decontează în anul 2008 pentru transportul
în comun de călători în situaţia persoanelor ale căror cheltuieli de transport se
subvenţionează în procent de 100% este de 15 lei/lună valabil pe toate liniile de transport.
(7) Contravaloarea serviciilor de transport în comun de călători menţionate la alin. (9)
din prezenta hotărâre se decontează către RA OTL lunar, în funcţie de abonamentele efectiv
eliberate. Ca excepţie, pentru luna ianuarie 2008, decontarea abonamentelor se va face la
nivelul decontării luni decembrie 2007.
(8) În anul 2008 se aprobă suma de 350.000 lei pentru subvenţionarea a 50% din
valoarea abonamentelor de transport public achiziţionate de studenţii fără taxă înscrişi în
cadrul universităţilor din Municipiul Oradea.
(9) În şedinţa ordinară a Consiliului Local din luna martie a.c., Administraţia Socială
Comunitară Oradea va prezenta spre aprobare un regulament privind acordarea subvenţiei
de transport public pentru studenţi.
(10) Personalul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a celorlalte instituţii
publice finanţate din bugetul local al Municipiului Oradea va beneficia de acordarea a 3
tichete cadou în valoare de 40 lei fiecare, pentru un număr de 6 evenimente/an, care vor fi
stabilite prin contractele colective de muncă sau prin acordurile de muncă încheiate.
(11) Se interzice ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetul local să încheie în cursul
anului 2008 contracte care să afecteze angajamente multianuale, fără aprobarea prealabilă a
Consiliului Local al Municipiului Oradea
(12) Se aprobă alocarea din creditele bugetare aprobate pentru programe
nerambursabile în anul 2008, a sumei de 190.172 lei următoarelor proiecte:
1. Beneficiar: Fundaţia Schwartz
Domeniu program: grant învăţământ
Proiect ”Olimpiada Naţională de Chimie”

37.550 lei

2. Beneficiar: Şcoala cu cls. I – VIII “Dimitrie Cantemir”
Domeniu program: grant învăţământ
Proiect: “Europa Multiculturală – Oradea – oraş european”

50.622 lei

3. Beneficiar: Liceul Sportiv Bihorul
Domeniu program: sportiv
Proiect: “Activităţi sportive 2008”

100.000 lei

4. Beneficiar: Vatra Românească
Domeniu program: cultural
Proiect: “Spectacol de binefacere pentru colectare de fonduri în vederea finanţării
intervenţiei chirurgicale Cezara Nemeş”
2.000 lei
(13) Se aprobă alocarea creditelor bugetare aferente programelor nerambursabile
derulate de cultele religioase în anul 2008, astfel:
- Continuare construcţie Catedrala Ortodoxă
1.000.000 lei
- Biserica Acoperământul Maicii Domnului
500.000 lei
- suma de 1.500.000 lei, după criteriul apartenenţei populaţiei la cultele religioase,
după cum urmează:
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RON
CULTUL

POPULATIA - apartenenţa la
cult conform recensământ

Cult ortodox
Cult reformat
Cult romano-catolic
Cult penticostal
Cult baptist
Cult greco-catolic
Cult lutheran
Cult unitarian
Cult mozaic
Alte culte+pers.fara religie
TOTAL

122.100
34.000
23.500
9.570
7.500
6.900
310
250
180
2.304
206.614

PROCENT IN
TOTAL
POPULATIE
59,09%
16,45%
11,37%
4,63%
3,63%
3,34%
0,15%
0,12%
0,09%
1,13%
100,00%

REPARTIZARE
SUME CF.
PROCENTULUI
886.350
246.750
170.550
69.450
54.450
50.100
2.250
1.800
1.350
16.950
1.500.000

Art.5.(1) Se aprobă bugetul Primăriei Municipiului Oradea în valoare totală de
287.102.000 lei, structurat astfel:
Finantare buget local pentru sustinere activitate
TOTAL VENITURI+FINANTARI

290.022.000
290.022.000

AUTORITĂŢI PUBLICE
Cap. 51.02
-cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
2 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
a) Fonduri de garantare BERD
Cap. 54.02.07
b) Alegeri locale 2008
Cap.54.02.50
-cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
1

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI
Cap. 55.02
a) - dobanzi aferente datoriei publice interne
b) - comisioane
4 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
a) Politia comunitara
Cap. 61.02.03.04
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
b) Protectie civila
Cap. 61.02.05
- bunuri si servicii
Cap 66.02
5 SANATATE
Centrul de Transfuzii
Cap. 66.02.50.50
- asistenta sociala
6 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
Alte programe culturale
Cap. 67.02.50
Culte religioase
Cap.67.02.06
C.S.F.C. Bihor
Cap. 67.02.05.01
Programe sportive
Cap. 67.02.05.01
Programe tineret
Cap. 67.02.05.02

10
20

10
20

3
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22.205.000
11.700.000
10.505.000
900.000
300.000
600.000
500.000
100.000
12.700.000

30.01
20

10
20
20

57.02.01

12.200.000
500.000
3.020.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
16.550.000
550.000
3.000.000
2.000.000
500.000
400.000

Euroregiunea B-H.B
Cap. 67.02.50
Granturi invatamant
Cap. 67.02.50
Cercetare dezvoltare sistem energetic Cap. 67.02.50
Spatii verzi
Cap. 67.02.05.03
7 LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
- bunuri si servicii
- iluminat public
Cap. 70.02.06
- alte actiuni
Cap. 70.02.50
- fond rezerva BERD
Cap. 70.02.50
- alte transferuri
Cap. 70.02.50
- RAPAS
- ARCA LUI NOE
- programe de mediu
- Fundatia Protejati Monumentele Istorice
- Contributie ADI
- Zona Metropolitana
8 PROTECTIA MEDIULUI Cap. 74.02
- bunuri si servicii - salubritate
Cap. 74.02.05.01
9 COMBUSTIBILI SI ENERGIE
- subventii
Cap. 81.02.06
- buget de stat
- buget local
10 TRANSPORTURI
- bunuri si servicii (reparatii strazi) Cap. 84.02.03.03
- subventii
Cap. 84.02.03.02
- rambursare rate obligatiuni
11 Cap. 83.10.03.30 – Pasuni - autofinantate
- bunuri si servicii
12 CHELTUIELI DE CAPITAL
TOTAL CHELTUIELI INSTITUTIE

20
20.01.03
20.01.30
20.30.30
55
55.01.18
55.01.18
55.01.18
55.01.18
55.01.18
55.01.18
20.01.04
40
40.20
40.03
20.02
40.03

20

150.000
300.000
50.000
9.600.000
13.800.000
10.200.000
4.400.000
1.400.000
4.400.000
3.600.000
2.200.000
50.000
100.000
150.000
150.000
950.000
7.400.000
7.400.000
45.000.000
45.000.000
25.000.000
20.000.000
34.500.000
19.000.000
10.500.000
5.000.000
100.000
100.000
133.837.000
290.022.000

(2) Se aprobă bugetul Administraţia Imobiliară Oradea în valoare totală de
65.617.000 lei, structurat astfel:
Finantare buget local pentru sustinere activitate
TOTAL VENITURI+FINANTARI

1
2
3

4
5

65.617.000
65.617.000

INVATAMANT
Cap.65.02
- bunuri si servicii
SANATATE
Cap 66.02
- dispensare Rc
Cap.66.02.50.50
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
Baze sportive si stadion Cap. 67.02.05.01
Functionare cetate+Orasel
Cap. 67.02.50
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
- bunuri si servicii (utilitati cresa)
LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
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20
20.02

20

10.700.000
10.700.000
100.000
100.000
3.400.000
1.400.000
2.000.000
100.000
100.000
12.905.000

6

-cheltuieli personal
Cap.70.02.50
- bunuri si servicii
Cap.70.02.50
CHELTUIELI DE CAPITAL
TOTAL CHELTUIELI INSTITUTIE

10
20

6.000.000
6.905.000
38.412.000
65.617.000

(3) Se aprobă bugetul Administraţia Socială Comunitară Oradea în valoare totală
de 40.528.000 lei, structurat astfel:
Venituri proprii ale institutiilor publice
* Cantina sociala
Finantare buget local pentru sustinere activitate
TOTAL VENITURI+FINANTARI

1

2

3

565.000
565.000
39.963.000
40.528.000

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE
DIF. NIVELE ALE ADMIN. PUBLICE
- transferuri privind contributia de sanatate pt. persoanele
beneficiare de ajutor social. Cap. 56.02.09
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
a) Cantina de ajutor social
Cap. 68.02.15.02
- cheltuieli personal
- bunuri si servicii
Cap. 87.10.50 - Cantina
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
b) ASCO
- cheltuieli personal
- ASCO
Cap. 68.02.06
- CENTRUL CUORE
Cap. 68.02.06
- Insotitori handicapati
Cap. 68.02.05.02
- Centrul de zi protectia copil Cap. 68.02.06
- Centrul de Urgenta MMFES
- Caminul de batrani
Cap.68.02.04
- bunuri si servicii
- ASCO
Cap. 68.02.06
- CENTRUL CUORE
Cap. 68.02.06
- Centrul de zi protectia copil Cap. 68.02.06
- Centrul de Urgenta MMFES
- Caminul de batrani
Cap.68.02.04
- asistenta sociala
- alte ajutoare
Cap. 68.02.15.01
- ajutoare sociale
Cap. 68.02.15.01
- ajutoare incalzire
Cap. 68.02.15.01
- indemnizatie handicapati Cap. 68.02.50
- tichete valorice pensionari Cap. 68.02.50
- servicii protectia copilului
- ajut. incalzire - OUG 107/2006 68.02.15.01
- alte cheltuieli
- asociatii si fundatii
Cap. 68.02.50
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50.000
51.01.31

10
20
10
20
10

20

57
57.02.01
57.02.01
57.02.01
57.02.01
57.02.01
57.02.01
57.02.01
59
59.11

50.000
27.333.000
1.911.000
361.000
1.550.000
1.946.000
361.000
1.585.000
25.387.000
16.537.000
2.100.000
109.000
13.500.000
427.000
100.000
301.000
3.304.000
2.181.000
100.000
492.000
140.000
391.000
5.396.000
300.000
731.000
150.000
2.715.000
300.000
50.000
1.150.000
150.000
150.000

4
5

TRANSPORTURI
- subventii transport
Cap. 84.02.03.02
CHELTUIELI DE CAPITAL
TOTAL CHELTUIELI INSTITUTIE

40.03

10.350.000
10.350.000
2.230.000
40.528.000

(4) Se aprobă bugetul Unităţilor de Învăţământ în valoare totală de 120.087.320 lei,
structurat astfel:

1

2

3

Venituri proprii ale institutiilor publice
* Unitati de invatamant
Finantare buget local pentru sustinere activitate
TOTAL VENITURI+FINANTARI

13.214.320
13.214.320
106.873.000
120.087.320

Cap. 65.10 - Invatamant
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
- cheltuieli de capital
INVATAMANT
Cap.65.02
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
- alte cheltuieli
CHELTUIELI DE CAPITAL
TOTAL CHELTUIELI INSTITUTIE

12.865.320
1.229.730
11.635.590

10
20
71
10
20
59.01

106.373.000
96.333.000
9.540.000
500.000
849.000
120.087.320

(5) Se aprobă bugetul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor în valoare totală de
5.270.000 lei, structurat astfel:
Venituri proprii ale institutiilor publice
* DEP
Finantare buget local pentru sustinere activitate
TOTAL VENITURI+FINANTARI

1
2

3
4

24.000
24.000
5.270.000
5.294.000

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
-transferuri
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
- asistenta sociala - L 396/2006
- aj.social in numerar - L 482/2006
Cap. 54.10.10 - Servicii publice comunitare de
evidenta a persoanelor

51.01.01
57.02.01
57.02.01

2.885.000
2.885.000
2.045.000
1.520.000

525.000
24.000

- bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TOTAL CHELTUIELI INSTITUTIE

20

24.000
340.000
5.294.000

(6) Se aprobă bugetul instituţiei Creşa Oradea în valoare totală de 2.015.000 lei,
structurat astfel:
Finantare buget local pentru sustinere activitate
TOTAL VENITURI+FINANTARI

1

2.015.000
2.015.000

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
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2

- cheltuieli personal
- bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TOTAL CHELTUIELI INSTITUTIE

10
20

1.150.000
855.000
10.000
2.015.000

(7) Se aprobă bugetul instituţiei Casa de Cultură a Municipiului Oradea în valoare
totală de 1.468.680 lei, structurat astfel:
Venituri proprii ale institutiilor publice
* Casa de Cultura
Finantare buget local pentru sustinere activitate
TOTAL VENITURI+FINANTARI

1

2

3

123.680
123.680
1.345.000
1.468.680

Cap. 67.10 - Cultura, recreere si religie
a) Cap. 67.10.03.06 - Casa de Cultura
- bunuri si servicii d.c.
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
a) Casa de cultura
Cap. 67.02.03.06
- transferuri d.c.
- sustinere activitate
- programe culturale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TOTAL CHELTUIELI INSTITUTIE

20

51.01.01

123.680
123.680
123.680
1.275.000
1.275.000
1.275.000
475.000
800.000
70.000
1.468.680

(8) Se aprobă bugetul instituţiei Clubul Sportiv Municipal în valoare totală de
7.950.000 lei, structurat astfel:
Venituri proprii ale institutiilor publice
* CSM Oradea
Finantare buget local pentru sustinere activitate
TOTAL VENITURI+FINANTARI

1

2
3

2.250.000
2.250.000
5.700.000
7.950.000

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
- cheltuieli personal
- bunuri si servicii
Cap. 67.10 - Cultura, recreere si religie - autofinantate
- bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TOTAL CHELTUIELI INSTITUTIE

10
20
20

5.625.000
419.200
5.205.800
2.250.000
2.250.000
75.000
7.950.000

Art.6. Pentru exerciţiul bugetar 2008 se interzice ordonatorilor de credite:
- redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv
de la obiectivele de investiţii noi la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele
de investiţii publice, anexă la bugetele acestora.
- să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte
titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
- să suplimenteze creditele bugetare aprobate la titlul II "Bunuri şi servicii", la articolul
20.01 "Bunuri şi servicii", alineatul 20.01.08 "Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet" şi la
articolul 20.13 "Pregătire profesională", prin virări de credite de la alte articole/alineate de
cheltuieli.
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Art.7.(1) Pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către
funcţionarii publici numiţi în funcţii de execuţie, aceştia au dreptul la compensarea cu timp
liber corespunzător.
(2) Prin excepţie, munca prestată, conform alin. (1), poate fi plătită, dacă nu a putut fi
recuperată cu timp liber corespunzător, pentru nu mai mult de 30% din personalul de
execuţie, prin acordarea unui spor din salariul de bază, în condiţiile legii.
(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată, iar sporul
prevăzut la alin. (2) se poate plăti, numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă
şi aprobată, după caz, de superiorul ierarhic, fără însă a depăşi 360 de ore anual.
Art.8. În anul 2008, pentru participarea la lucrările comisiilor de concurs, precum şi la
cele ale comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la o
indemnizaţie care nu poate depăşi, cumulat, limita lunară a unui salariu de bază al acestora,
indiferent de numărul de comisii la care se participă.
Art.9.(1) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2008, instituţiile publice
prevăzute la alin. (1) asigură plata premiului anual aferent anului 2007.
(2) Plata premiului anual aferent anului 2008 pentru instituţiile publice finanţate din
bugetul local precum şi pentru insituţiile finanţate din venituri proprii se efectuează din
prevederile bugetare pe anul 2009, începând cu luna ianuarie 2009.
Art.10. Programele specifice pe activităţi finanţate din bugetul local sunt prezentate în
anexa nr. 4 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art.11. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 2/2008 privind
aprobarea utilizării fondului de rulment aferent anului 2008.
Art.12. Se aprobă utilizarea fondului de rulment conform prevederilor art. 58, alin. (3)
din Legea nr. 273/2006, în sumă de 24.000.000 cu destinaţia finanţării obiectivelor de
investiţii prevăzute în anexa nr. 3. parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.13. Se autorizează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea de
a efectua transpunerea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local aprobate potrivit prezentei
hotărâri, pe coduri ale clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale în vigoare.
Art.14. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
municipiului Oradea.
Art.15. Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Direcţia Economică,
- Direcţia Tehnică,
- Arhitectul Şef,
- Administraţia Socială Comunitară Oradea,
- Administraţia Imobiliară Oradea,
- Direcţia de Evidenţă a Persoanelor,
- Casa de Cultură a Municipiului Oradea,
- Clubul Sportiv Municipal Oradea,
- Creşa Oradea,
- Regia autonomă de pieţe, agrement şi salubritate Oradea,
- SC Compania de Apă Oradea SA,
- SC Electrocentrale Oradea SA,
- Regia Autonomă Oradea Transport Local,
- Se publică în presa locală
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Delorean Ion Iulius
Oradea, 29 februarie 2008
Nr.97.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Vila Ionel

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” şi 4 voturi „împotrivă”.
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