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P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

 
privind abrogarea  Hotǎrârii nr. 40/24.02.2005 a Consiliului Local al 

Municipiului Bacǎu, prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Bacău, a terenurilor necesare amplasării „Salilor 

de Sport” la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău şi Şcoala cu cls. I-VIII 
„Domniţa Maria” din Bacău şi transmiterea acestor terenuri în folosinţă gratuită, 

pe durata de realizare a investiţiei de către Compania Naţională de Investiţii – 
C.N.I. SA Bucureşti 

 
 
  Consiliul Local al Municipiului Bacău, 
Având în vedere: 
 
   - Hotǎrârea  nr. 40/24.02.2005 a Consiliului Local  al municipiului Bacău prin care s-
a aprobat în municipiul Bacău, construirea a 2 săli de sport, una în incinta Colegiului 
Economic Ion Ghica şi cealalta în incinta Şcolii Domniţa Maria din Bacău; 
   - Hotǎrârile  nr. 52/30.03.2006 şi nr.86/28.04.2006  ale Consiliului Local  al 
municipiului Bacău, prin care au fost stabilite noi amplasamente pentru construcţia 
obiectivelor – săli de sport- în aceste unităţi şcolare; 
   - Referatul nr.17507/05.05.2006 înaintat de Direcţia de Urbanism; 
   - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău; 
    În baza prevederilor art. 38 alin. 3  şi art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Articol 1  – Se aprobǎ abrogarea  Hotǎrârii nr. 40/24.02.2005 a Consiliului Local al 
Municipiului Bacǎu, prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Bacău, a terenurilor necesare amplasării „Salilor de Sport” la 
Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău şi Şcoala cu cls. I-VIII „Domniţa Maria” 
din Bacău şi transmiterea acestor terenuri în folosinţă gratuită, pe durata de realizare a 
investiţiei de către Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. SA Bucureşti 
Articol 2 - Motivul abrogării il reprezintă faptul că nu a fost obţinut avizul P.S.I. 
pentru amplasamentele stabilite prin aceasta hotărâre, situaţie care s-a remediat prin 
stabilirea de noi amplasamente în incintele acestor unităţi şcolare, completate cu teren 
din domeniul public şi privat al municipiului, aprobate prin HCL nr. 52/2006 şi HCL 
nr. 86/2006 
  

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotǎrâre privind abrogarea  Hotǎrârii nr. 40/24.02.2005 a 
Consiliului Local al Municipiului Bacǎu, prin care s-a aprobat trecerea din 

domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a terenurilor necesare 
amplasării „Salilor de Sport” la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău şi 

Şcoala cu cls. I-VIII „Domniţa Maria” din Bacău şi transmiterea acestor terenuri 
în folosinţă gratuită, pe durata de realizare a investiţiei de către Compania 

Naţională de Investiţii – C.N.I. SA Bucureşti 
 

 

 Prin Hotǎrârea nr. nr. 40/24.02.2005 a Consiliului Local al Municipiului Bacǎu, prin 

care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a 

terenurilor necesare amplasării „Salilor de Sport” la Colegiul Economic „Ion Ghica” din 

Bacău şi Şcoala cu cls. I-VIII „Domniţa Maria” din Bacău şi transmiterea acestor terenuri în 

folosinţă gratuită, pe durata de realizare a investiţiei de către Compania Naţională de 

Investiţii – C.N.I. SA Bucureşti. 

          Ulterior adoptării acestei hotărâri, pentru cele 2 obiective de investiţii de pe cele 2 

amplasamente stabilite potrivit hotărârii, nu a fost obţinut avizul favorabil din partea P.S.I. 

Bacău. Drept urmare, terenurile pentru amplasarea acestor obiective de investiţii, nu s-au mai 

transmis în folosinţă gratuită pe durata executării investiţiilor la Compania Naţională de 

Investiţii – C.N.I. SA Bucureşti. 

        Din acest motiv, s-au căutat alte amplasamente în cadrul aceloraşi unităţi şcolare pentru 

a se putea realiza cele 2 obiective de investiţii -  săli de sport. 

        Astfel prin H.C.L. nr. 52/30.03.2006 a fost aprobat alt amplasament pentru realizarea 

obiectivului „sală de sport” în incinta Şcolii „Domniţa Maria” din Bacău, iar prin HC.L. nr. 

86/28.04.2006 s-a aprobat amplasamentul pentru realizarea obiectivului „sală de sport” la 

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău. 

      Ţinând cont de cele mai sus prezentate, se impune abrogarea HC.L. nr. 40/24.02.2005, 

prin care s-au stabilit amplasamentele iniţiale pentru aceste 2 obiective de investiţii 

Faţǎ de acestea, rog Consiliul Local al Municipiului Bacău să adopte proiectul de 

hotărâre în forma  prezentată. 

  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Ing. ROMEO STAVARACHE 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotǎrâre privind abrogarea  Hotǎrârii nr. 40/24.02.2005 a 

Consiliului Local al Municipiului Bacǎu, prin care s-a aprobat trecerea din 
domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a terenurilor necesare 

amplasării „Salilor de Sport” la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău şi 
Şcoala cu cls. I-VIII „Domniţa Maria” din Bacău şi transmiterea acestor terenuri 

în folosinţă gratuită, pe durata de realizare a investiţiei de către Compania 
Naţională de Investiţii – C.N.I. SA Bucureşti 

 
 
 
 
 

 Proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotǎrârii nr. 40/24.02.2005 a Consiliului 

Local al Municipiului Bacǎu, se impune a fi adoptat, pe de o parte pentru faptul că 

pentru cele 2 amplasamente stabilite prin H.C.L. nr. 40/2005, nu a fost obţinut avizul 

favorabil din partea P.S.I Bacău, iar pe de altă parte  prin H.C.L. nr. 52/2006 şi 

86/2006 au fost stabilite noi amplasamente, în aceleaşi unităţi şcolare, pentru 

construirea celor 2  obiective de investiţii - săli de sport. 

       Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 
 
           VICEPRIMAR,       p.  DIRECTOR, 
    ING. NICOLAE ONICĂ                                     EC. SORIN TĂNĂSELEA 
 
 
 
         ARHITECT ŞEF,                           ŞEF SERVICIU, 
        SILVIAN CORTEZ          ING. CRISTI ANGHEL 
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