
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACĂU 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind îndeplinirea procedurilor legale în vederea închirierii prin licitaţie publică a 

suprafeţei de 1000 mp. teren, aflat în incinta Bazei Sportive „Lucreţiu Avram”str. Banu 
Mărăcine nr. 2 din  Bacău, în vederea amplasării unui teren de minifotbal, teren  ce  se află 

în domeniul public al Municipiului Bacău 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

         Având în vedere:         
- Prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, actualizata; 
- Prevederile art. 125 alin 1 şi 2 din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare 
-  Hotărârea Consiliului Local Bacău  nr.207/2003 prin care s-a aprobat darea în 

administrarea Liceului cu Program Sportiv Bacău din domeniul public al municipiului 
Bacău, a 3 terenuri de sport; 

- Referatul nr. 34974/14.09.2006 înaintat de Serviciul Cadastru cu propunerea 
amplasamentului ; 

- Referatul nr.38618/12.10.2006 înaintat de Direcţia Patrimoniu; 
- 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, 
 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E 
 

      Art.1 – Se aprobă scoaterea din  administrarea Liceului cu Program Sportiv Bacău a 
suprafeţei de 1000 mp. teren, aflat în incinta Bazei Sportive „Lucreţiu Avram” str. Banu 
Mărăcine nr. 2 din  Bacău, teren identificat prin Planul de Situaţie Anexa nr. 1 parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art. 2 -  Se aprobă închirierea  prin licitaţie publică a suprafeţei de 1000 mp. teren, aflat 
în incinta Bazei Sportive „Lucreţiu Avram” din str. Banu Mărăcine nr. 2 din  Bacău, teren 
identificat prin Planul de Situaţie Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre,  în 
vederea amenajării provizorie a unui teren de minifotbal  cu instalaţie de nocturnă, tribună  
şi balon de acoperire pe timp de iarnă. 
 



 

   Art. 3. – Se aprobă comisia de licitaţie, pentru închirierea suprafeţei de 1000 mp. teren, 
aflat în incinta Bazei Sportive „Lucreţiu Avram” din str. Banu Mărăcine nr. 2 din  Bacău, 
în următoarea componenţă : 
 

1. Ing. Scripăţ Constantin – Viceprimar                                 - Preşedinte 
2. Ing. Tănăselea Sorin – Şef Serv Patrimoniu                       - membru 
3. Ing. Anghel Cristi – Şef Serv Cadastru                               - membru 
4. Ing. Dospinescu Adrian – Dir. Tehnic  Achiziţii                 - membru 
5. Ing. Rodica Mironescu  – consilier Direcţia Urbanism       - membru 

     6.   Corodeanu Gabi            - consilier local                              -membru 
     7.   Lupu Gabriel Stănică    -  consilier local                             - membru  
Ca secretar al comisiei se numeşte d-na Daniela Năstase   – referent la Serv. Patrimoniu  
 
   Art.4. - Se aprobă preţul minim de pornire la licitaţie pentru terenul pe care se va 
amplasa obiectivul de investiţii  teren de minifotbal cu instalaţie de nocturnă, tribună  şi 
balon de acoperire pe timp de iarnă, la suma de 43 RON /mp/an. 
 
  Art.5.  -  Se aprobă Caietul de Sarcini corespunzător terenului pe care se va amplasa 
obiectivul de investiţii „Teren de minifotbal  cu instalaţie de nocturnă, tribună  şi balon de 
acoperire pe timp de iarnă”, conform Anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
   Art.6. -  Se aprobă contractul cadru de închiriere, potrivit Anexei nr.3 parte integrantă 
din prezenta hotărâre şi se împuterniceşte Primarul Municipiului Bacău sa semneze 
contractul de închiriere, după adjudecarea licitaţiei. 
 
    Art.7. – Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului  
Bacău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

   
     
 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 
        LUCAŞ LAURIAN-IULIAN                          SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                          Cons.jr.POPOVICI OVIDIU NICOLAE 
 
 

 
 

           
NR. 304 
DIN  30.10. 2006 
Caleap Fl./ Ex.1/Dos.I-A.4 


