ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
HOTǍRÂRE
privind aprobarea sau prelungirea închirierii fără licitaţie publică, a
bunurilor proprietate publicǎ sau privatǎ a municipiului Bacǎu, persoanelor
fizice şi juridice la solicitarea acestora, în situaţiile în care nu se organizează
licitaţii publice
Consiliul Local al Municipiului Bacău
Având în vedere:
- Prevederile art.14(1) şi art.16(1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publicǎ şi regimul juridic al acesteia, modificatǎ şi completatǎ;
- Prevederile art. 125 alin. 1din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, modificatǎ şi completatǎ
prin Legea nr. 286/2006,
- HCL nr. 7/2006 prin care au fost aprobate taxele locale care constituie
surse de venit la bugetul local;
- Referatul nr.374092/28.09.2006 înaintat de Serviciul Contracte Evidenţă şi
Încasări Debite;
- Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali;
În baza prevederilor art.38 alin. 2 lit. “e”, art. 38 alin. 5 lit. “a” şi “b”, art. 46
alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificǎrile
şi completǎrile ulterioare, modificatǎ şi completatǎ prin Legea nr. 286/2006,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobǎ închirierea sau prelungirea închirierii fără licitaţie publică, a
bunurilor proprietate publicǎ sau privatǎ a municipiului Bacǎu, persoanelor fizice şi
juridice la solicitarea acestora, în situaţiile în care nu se organizează licitaţii publice,
astfel : comerţ ambulant; spaţii de depozitare; activităţi sezoniere a căror durată de
desfăşurare este mai mică decât perioada desfăşurării licitaţiei; închirierea
terenurilor aferente locuinţelor proprietate; închirierea suprafeţei de teren găsite în
plus la măsurători şi care au fost folosite până în prezent de proprietarii de drept,

precum şi terenurile agricole; alimentaţie publică/terasă - în faţa propriilor spaţii
comerciale ; închirieri săli spectacole ; închirieri căi acces şi alte destinaţii;
amplasări garaje; copertine;
desfacere presă, mijloace publicitare, contracte în derulare, balcoane locuinţă sau cu
alte destinaţii, prestări servicii, producţie sau alte activitǎţi cu destinaţie sezonierǎ.
Art. 2 – Se aprobǎ închirierea spaţiilor cu destinaţie de locuinţǎ şi alte destinaţii
aflate în proprietatea publicǎ sau privatǎ a municipiului Bacǎu.
Art. 3 – În scopul aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1 şi 2 din prezenta
hotǎrâre, se împuterniceşte primarul municipiului Bacǎu să analizeze solicitările de
închiriere, să dispună asupra oportunităţii, să aprobe sau nu solicitările şi sǎ încheie
contracte de închiriere cu persoane fizice sau juridice la solicitarea acestora
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