ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

HOTARÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a 5 cladiri în care au functionat Centrale Termice si Puncte
Termice cu terenul aferent, bunuri ce se afla în administrarea S.C CET S.A Bacau si fac parte din domeniul
public al municipiului Bacau.
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:
- Prevederile art.4.5 din Contractul de Administrare nr.24461/01.08.2002, încheiat între Consiliul Local
al Municipiului Bacau si Directorul General al S.C CET S.A Bacau;
- Hotarârea nr.101/12.05.2006 A.G.A de la S.C CET S.A Bacau ;
- Adresa nr.1609/16.05.2006, a S.C CET S.A Bacau ;
- Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacau ;
In baza dispozitiilor art.38 (2) lit.,,f ”, ,,g ” si ,, j” , art.125(2) si ale art.46(1) si (2) din Legea nr.215/2001,
a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE
Art.1.(1)
Se aproba închirierea prin licitatie publica, a celor 5 cladiri devenite libere , în care au
functionat 4 Centrale Termice si un Punct termic , având o suprafata totala utila ( Au ) de 478,34 mp si o
suprafata totala construita ( Ac ) de 662,66 mp în care se include si terenul curte aferent acestor cladiri,
identificate prin Anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarâre, bunuri ce fac parte din domeniul public al
municipiului Bacau si se afla în administrarea S.C CET S.A Bacau.
(2) Se ia act de documentatiile pentru elaborarea si prezentarea ofertei în vederea închirierii celor 5
cladiri cu terenul aferent , dupa cum urmeaza :
1. Centrala Termica – Piata Centrala, Anexa 1A
2. Centrala Termica – Liceul Ghe.Vrânceanu, Anexa 1B
3. Centrala Termica – Cuza Voda, Anexa 1C
4. Centrala Termica – Energiei , Anexa 1D
5. Punctul Termic – « 23 » Baza Termica, Anexa 1E
Art.2. Se aproba ca S.C CET S.A Bacau , sa stabileasca clauzele contractuale la închiriere, pentru
amenajari , a caror cheltuieli sa fie deduse de la plata, în limita stricta a necesitatilor de folosinta a acestor
spatii.
Art.3. Se aproba ca sumele rezultate din închiriere , sa ramâna la dispozitia S.C CET S.A Bacau , pentru
constituirea fondurilor de investitii suplimentare , ce se vor folosi la sistemul de termoficare urbana a
municipiului Bacau.
Art.4. Se mandateaza conducerea S.C CET S.A Bacau , pentru îndeplinirea procedurilor prevazute de lege
pentru organizarea licitatiei publice în vederea închirierii , având obligatia ca operatiunile ce se vor derula sa
fie aprobate de AGA.
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