
       
 
      

  ROMANIA 
        JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

E X P U N E R E  DE  M O T I V E  
la proiectul de hotarîre privind solutionarea cererii Inspectoratului de Politie a Judetului Bacau, prin 
care solicita sa i se mentina in administrare terenul în suprafata de 22.059 mp din totalul de 45.250 mp 
care le-a fost transmis în administrare din proprietatea publica a municipiului Bacau de catre fostul 
Comitet Executiv al Consiliului Popular al Judetului Bacau, prin Decizia nr.319/20.08.1985, iar restul 
de 23.191 mp va fi restituit Consiliului Local al Municipiului Bacau 
 
 

 
Potrivit legislatiei în vigoare în anul 1985, transmiterea în administrare a bunurilor proprietate 

publica a municipiului catre alte institutii, se realiza de catre fostele Comitete Executive ale Consiliilor 

Populare Judetene. 

Din acest motiv, s-a transmis în administrarea Inspectoratului Judetean Bacau al Ministerului 

de Interne, în prezent Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau, terenul pasune în suprafata de 45.250 

mp, teren pe care îl foloseste si la aceasta data. 

O parte din acest teren s-a ocupat cu cladiri necesare activitatii specifice de politie, asa cum se 

justifica în adresa nr.96779/2006, aceasta suprafata fiind de 22.059 mp, care se propune sa le fie lasata 

în administrare. Restul terenului pana la 45.250 mp, în suprafata de 23.191 mp, va fi restituit 

Consiliului Local al Municipiului Bacau, care administreaza domeniul public.  

Aceasta suprafata era folosita pentru activitati agricole si zootehnice, care, în prezent, s-au 

desfiintat. 

Predarea-primirea terenului restituit se va face prin Protocol încheiat în termen de 45 zile de la 

data hotararii. 

Fata de cele expuse, va rugam domnilor consilieri, sa adoptati proiectul de hotarare în forma 

prezentata. 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, 
ing.Romeo Stavarache 

 
 

 
IG/AV 
Ex.1 
Ex.1,ds.V/A5 
 
 
 
 



 
 ROMANIA 
            JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 

PROIECT DE HOTARARE 
privind solutionarea cererii Inspectoratului de Politie a Judetului Bacau, prin care solicita sa i se 
mentina in administrare terenul în suprafata de 22.059 mp din totalul de 45.250 mp care le-a fost 
transmis în administrare din proprietatea publica a municipiului Bacau de catre fostul Comitet 
Executiv al Consiliului Popular al Judetului Bacau, prin Decizia nr.319/20.08.1985, iar restul de 
23.191 mp va fi restituit Consiliului Local al Municipiului Bacau 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU; 

 Avînd în vedere: 
- Prevederile art.12 (1) si (2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia; 
-Adresa nr.96779/02.05.2006 a Inspectoratului de Politie a Judetului Bacau; 
-Decizia nr.319/20.08.1985 a fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al Judetului Bacau ; 
-Referatul nr.19635/18.05.2006 al Directiei de Urbanism - Serviciu Cadastru; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau; 
 In baza dispozitiilor art.38(2) lit. »f » si « 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 mentinerea în administrarea Inspectoratului de Politie a Judetului Bacau, 
terenul situat in Bacau, Str.Nicolae Lascar Bogdan, în suprafata de 22.059 mp din totalul de 45.250 
mp, care le-a fost transmis în administrare directa din proprietatea publica a municipiului Bacau de 
catre fostul Comitet Executiv al Consiliului Popular al Judetului Bacau, prin Decizia 
nr.319/20.08.1985, iar restul de 23.063 mp va fi restituit Consiliului Local al Municipiului Bacau. 

Art.2 – Terenul care face obiectul art.1, se identifica prin Planul de Situatie-anexa nr.1, ce face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 – Predarea-primirea terenului restituit de catre Inspectoratul de Politie a Judetului Bacau, 
prevazut la art.1, se va face prin Protocol de predare-primire, în termen de 45 zile de la data hotararii, 
semnat de catre cele doua parti. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, 
ing.Romeo Stavarache 

 
 
 
NR._______________ 
DIN ______________2006 
IGh./AV 
EX.1/DS.V/A5 
 
 
 
 
 
  



   
 

      ROMANIA 
             JUDETUL BACAU 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 
 VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
        DIRECTIA DE URBANISM 
        SERVICIUL CADASTRU 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru avizarea proiectului de hotarare privind solutionarea cererii Inspectoratului de Politie a 
Judetului Bacau, prin care solicita sa i se mentina in administrare terenul în suprafata de 22.059 mp din 
totalul de 45.250 mp care le-a fost transmis în administrare din proprietatea publica a municipiului 
Bacau de catre fostul Comitet Executiv al Consiliului Popular al Judetului Bacau, prin Decizia 
nr.319/20.08.1985, iar restul de 23.191 mp va fi restituit Consiliului Local al Municipiului Bacau 
 

 
 
 
 Cererea Inspectoratului de Politie a Judetului Bacau o consideram întemeiata, tinand cont ca 

din anul 1985, cand i s-a transmis în administrare terenul în suprafata de 45.250 mp de catre Consiliul 

Popular al Judetului Bacau si pana azi legislatia s-a modificat, dreptul de transmitere a bunurilor 

municipiului revenindu-i Consiliului Local al Municipiului Bacau. 

 Tinand cont ca s-au desfiintat unele activitati agricole si zootehnice asa cum explica Politia în 

documentele sale justificative, este firesc ca sa i se lase în administrare numai suprafata solicitata de 

22.059 mp, iar restul de 23.191 mp sa fie restituit Consiliului Local. 

 Avizam favorabil  proiectul de hotarare. 

 
 
   VICEPRIMAR,         DIRECTOR,     
 ing.Onica Nicolae             arh.Silvian Cortez 
 
 
 
 

SEF SERVICIU, 
ing.Cristinel Anghel 

 
 
 
 
 

IGh./AV 
Ex.1 
Ds.V/A5 


