ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 1000 mp. teren, aflat în
incinta Şcolii cu cls. I-VIII „Mihai Drăgan” Bacău, în vederea amenajării provizorie a unui
teren de minifotbal cu instalaţie de nocturnă şi gard împrejmuitor, teren ce se află în
domeniul public al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
-

Având în vedere:
Prevederile art.166 alin. (41 ) şi alin.(6) din Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată;
Prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic
al acesteia, actualizata;
Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.146/2000 prin care s-a aprobat completarea
Anexei F şi L la H.C.L. nr. 174/1999 prin care s-a însuşit inventarul domeniului public al
municipiului Bacău;
Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.46/2001 prin care s-a aprobat darea în
administrarea instituţiilor de învăţământ din municipiul Bacău a imobilelor care au făcut
obiectul H.C.L. nr. 146/2000 , modificată prin H.C.L. nr. 322/2004;
Adresa nr. 1987/10.10.2006 înaintată Consiliului Local Bacău de către Şcoala cu cls. IVIII „Mihai Drăgan” Bacău, înregistrată la Primăria Bacău sub nr. 38501/11.10.2006;
Avizul nr. 7902/29.06.2006 eliberat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău ;
Referatul nr.38547/11.10.2006 înaintat de Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei
Bacău;
Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;
În baza dispoziţiilor art. 38 alin. (5) lit. “a”, alin. (6) lit. “a”punctul 6, şi ale art. 46 (21)
din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv prin Legea nr. 286/ 06.07.2006,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 – (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 1000 mp. teren,
aflat în incinta Şcolii cu cls. I-VIII „Mihai Drăgan” Bacău, în vederea amenajării
provizorie a unui teren de minifotbal cu instalaţie de nocturnă şi gard împrejmuitor, teren
ce se află în domeniul public al Municipiului Bacău.

(2) – Contractul de închiriere a terenului va fi încheiat în conformitate cu
prevederile legale, cu revizuire anuală şi numai în conformitate cu metodologia stabilită de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
(3) - Terenul este prezentat în Anexa nr.1 parte integrantă din prezenta
hotărâre
Art. 2 (1) - Se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, ca licitaţia
publică precum şi încheierea contractului de închiriere să fie făcut de unitatea de
învăţământ, respectiv Şcoala cu cls. I-VIII „Mihai Drăgan” Bacău, ca titular prin delegare
al dreptului de administrare.
(2) Activitatea ce urmează să se desfăşoare în spaţiul închiriat constă în
organizarea de antrenamente şi competiţii de minifotbal, în afara orelor de curs ale unităţii
de învăţământ, potrivit contractului ce va fi încheiat între părţi.
Art.3 - Se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, executarea lucrărilor
de construcţii în vederea amenajării provizorii a unui teren de minifotbal cu instalaţie de
nocturnă şi gard împrejmuitor.
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