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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACAU 
 

 
 HOTARÂRE 

privind aprobarea darii în folosinta gratuita si administrare catre Serviciul Public de 
Asistenta Sociala Bacau, pe perioada nedeterminata, a cladirii în suprafata de 208,68 mp 

situata în Bacau, str. Oituz, nr. 74 si a terenului  aferent cladirii, începând cu data de 
01.08.2006 si a transferarii  sumei de 6500 lei de la Titlul IX – Alte cheltuieli la Titlul II 

– Bunuri si servicii din Bugetul Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau pe anul 
2006 pentru plata utilitatilor spatiului situat în Bacau, str. Oituz, nr. 74 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

 
Având în vedere: 

– Dispozitiile art. 126 coroborat cu art. 38 alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 a                           
administratiei publice locale cu toate modificarile si completarile ulterioare;  

– Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 
cu toate modificarile si completarile ulterioare;  

- Referatul nr. 11966 din 20.07.2006 al Serviciului Public de Asistenta Sociala al                                                                                                                                                                     
 Municipiului Bacau; 

   -   Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau. 
 
În baza dispozitiilor art. 38 (5) lit. „ a ” si ale art. 46 (1) si  (21) din Legea  

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
inclusiv prin Legea nr.286/06.07.2006 

 
HOTARASTE 

 
Art. 1.  Se aproba darea în folosinta gratuita si administrare catre Serviciul Public 

de Asistenta Sociala Bacau,  pe perioada nedeterminata, a cladirii în suprafata de 208,68 
mp situata în Bacau, str. Oituz, nr. 74 si a terenului aferent  cladirii, începând cu data de 
01.08.2006, conform Anexei nr. 1 (Plan de situatie) care face parte integranta din 
prezenta hotarâre. 

 
Art. 2.  Se aproba transferarea  sumei de 6500 lei de la Titlul IX – Alte cheltuieli 

la Titlul II – Bunuri si servicii din Bugetul Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau 
pe anul 2006 pentru plata utilitatilor spatiului situat în Bacau, str. Oituz, nr. 74, dat spre 
folosinta gratuita  si administrare catre Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau, pe 
perioada nedeterminata, conform Anexei nr. 2 (Fundamentare de buget) care face parte 
integranta din prezenta hotarâre . 
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