
       
 
    ROMANIA 
     JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACAU 
 
 

 HOTARARE 
privind solutionarea cererii Inspectoratului de Politie a Judetului Bacau, prin care solicita sa i se 

mentina in administrare terenul în suprafata de 22.059 mp din totalul de 45.250 mp care le-a 
fost transmis în administrare din proprietatea publica a municipiului Bacau de catre fostul 

Comitet Executiv al Consiliului Popular al Judetului Bacau, prin Decizia nr.319/20.08.1985, iar 
restul de 23.191 mp va fi restituit Consiliului Local al Municipiului Bacau 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU; 
 Avînd în vedere: 
- Prevederile art.12 (1) si (2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia; 
-Adresa nr.96779/02.05.2006 a Inspectoratului de Politie a Judetului Bacau; 
-Decizia nr.319/20.08.1985 a fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al Judetului Bacau ; 
-Referatul nr.19635/18.05.2006 al Directiei de Urbanism - Serviciu Cadastru; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau; 
 In baza dispozitiilor art.38(2) lit. »f » si « g » si ale art.46(1) si (2) din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

H O T A R A S T E   
 

 Art.1 – Se aproba mentinerea în administrarea Inspectoratului de Politie a Judetului Bacau, 
terenul situat in Bacau, Str.Nicolae Lascar Bogdan, în suprafata de 22.059 mp din totalul de 45.250 
mp, care le-a fost transmis în administrare directa din proprietatea publica a municipiului Bacau de 
catre fostul Comitet Executiv al Consiliului Popular al Judetului Bacau, prin Decizia 
nr.319/20.08.1985, iar restul de 23.063 mp va fi restituit Consiliului Local al Municipiului Bacau. 

Art.2 – Terenul care face obiectul art.1, se identifica prin Planul de Situatie-anexa nr.1, ce face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 – Predarea-primirea terenului restituit de catre Inspectoratul de Politie a Judetului Bacau, 
prevazut la art.1, se va face prin Protocol de predare-primire, în termen de 45 zile de la data hotararii, 
semnat de catre cele doua parti. 
 
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA                                          CONTRASEMNEAZA 
   PADUREANU RODICA LENUTA            SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU 
                                                                            Cons.jr.   NICOLAE - OVIDIU POPOVICI 
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