ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

HOTĂRÂRE
privind însuşirea Raportului de Expertiză contabilă extrajudiciară realizat la SC
CET SA Bacău în baza HCL nr. 223/2006, precum şi aprobarea valorii de transfer
în domeniul public al municipiului Bacău a bunurilor proprii aferente investiţiilor
realizate de SC CET SA Bacău în baza Contractului de Administrare nr.
24461/01.08.2002
Consiliul Local al Municipiului Bacău :
Având în vedere :
9 Prevederile art.8 alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia cu modificările si completările ulterioare;
9 H.C.L. nr.223/31.08.2006 privind aprobarea încetării Contractului de Administrare nr.
24461/01.08.2002/40/05.08.2002 şi a protocolului anexă, a actelor adiţionale nr.1 şi nr. 2/2002 la
contract, având ca obiect sistemul de termoficare din municipiul Bacău, încheiat între Consiliul
Local Bacău şi SC CET SA Bacău, ca urmare a încheierii contractului de concesionare, precum şi
trecerea cu plată în domeniul public al municipiului Bacău, a bunurilor din patrimoniul SC CET
SA Bacău, provenite din investiţiile realizate în baza Contractului de Administrare ;
9 Adresa nr. 4047/11.10.2006 înaintată de SC CET SA Bacău şi înregistrată la Primăria Bacău sub
nr. 38909/13.10.2006;
9 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;
În baza prevederilor art. 38 alin.2 lit. „c”şi art. 46 alin.21 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prin Legea nr. 286/
06.07.2006,
H o t ă r ă ş t e:
Art.1. – (1) - Se însuseşte Raportul de Expertiză contabilă extrajudiciară realizat la SC CET SA Bacău,
în baza HCL nr. 223/2006 întocmit de un expert contabil agreat de ambele părţi.
(2) - Raportul de Expertiză este prezentat în Anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – (1) Se aprobă, valoarea de transfer în domeniul public al municipiului Bacău, a bunurilor
aferente investiţiilor realizate de SC CET SA Bacău, menţionate în raportul de expertiză prezentat în
anexa nr. 1, în sumă de 19.185.112,06 RON, fără TVA, reprezentând valoarea rămasă neamortizată a
acestora la data de 31.07.2006 a aceloraşi bunuri.
Art.3. – Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din aparatul de specialitate al Primarului, vor
proceda la actualizarea datelor din inventarul domeniului public al municipiului Bacău.
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