
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 

HOTARÂRE 
 

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a Serviciului de 
producere , transport si distributie în sistem centralizat a energiei termice si a 
bunurilor aferente acestui sistem  din municipiul Bacau. 
 
 
 

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 

Având in vedere: 
- Prevederile art.2(1)  lit “d” din Legea nr.326/2001, a serviciilor publice  

de gospodarie comunala , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
      -   Prevederile art.1 lit “a “ , art.4 (1) si (2) art.16(1) lit.”c” si alin .(2) si (3) 
din  Legea nr.219/1998 privind regimul concesionarilor actualizata cu  
modificarile si completarile ulterioare ; 

- Prevederile H.G nr.216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice 
cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor ; 

- Referatul  nr.20102/22.05.2006 al Directiei de Patrimoniu ; 
- Expunerea de Motive a Primarului  Municipiului Bacau ; 

    In baza dispozitiilor art.38 (2) lit.,,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 concesionarea Serviciului de producere, transport si 
distributie a energiei termice si a bunurilor aferente acestui serviciu, 
centralizat din municipiul Bacau, precum si a documentelor de tinerea 
licitatiei publice deschise , dupa cum urmeaza : 

1. Studiu de Oportunitate conform Anexei nr.1 , la hotarâre. 
2. Caietul  de sarcini , conform anexei nr.2 la hotarâre. 
3. Instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de 

concesionare conform anexei nr.3 la hotarâre. 
 
 
 
 
 
 



   Art.2.    Se aproba  Comisia de evaluare a licitatiei publice deschise formata 
din 7 membri în urmatoarea componenta : 
 
          1. Onica Nicolae                     Viceprimar                          Presedinte 
 
          2. Ion Raducan                       Consilier Local                    Membru  
 
          3. Vieriu Dorin                       Consilier   local                    Membru  
 
 4. Cerbu Gabriela                   Directia Generala a              Membru 
                                                       Finantelor Publice Bacau 
                                                       Consilier superior la buget 
 
          5. Volcescu Lucian               Agentia pentru Protectia       Membru  
                                                           Mediului Bacau 
                                                    Consilier principal  
 
          6.Juncu Ioan                         Inspector specialitate             Membru  
  
          7. Tanaselea Sorin                    Directia de Patrimoniu       Membru  
 
          Se numeste secretarul comisiei de evaluare  Cioclu Elena consilier 
Juridic la Directia de Patrimoniu. 
 
   Art.3.  Directia de Patrimoniu va îndeplini procedurile prevazute de 
legislatia în vigoare  privind regimul concesiunilor , pentru organizarea si 
publicitatea licitatiei publice  deschise ,  cu respectarea termenelor legale. 
 
   Art.4.  Termenul previzibil pentru realizarea procedurii de concesionare 
pentru serviciul prevazut la art.1 , este de 60 zile de la ramânerea definitiva a 
prezentei hotarâri. 
 
   Art.5.  Anexele nr.1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarâre. 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTA                                       CONTRASEMNEAZA 
   PADUREANU RODICA LENUTA          SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU 
                                                                         Cons.jr  NICOLAE - OVIDIU POPOVICI  
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