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PROIECT DE HOTARÂRE 

privind abrogarea hotarârii nr. 25/ 21.02.2000, a Consiliului Local al 

Municipiului Bacau, care are ca obiect permiterea accesului liber al cetatenilor 

pe terenurile amenajate ca baze sportive din curtile institutiilor de învatamânt 

din municipiul Bacau 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacau 

 Având în vedere: 

- Prevederile HCL nr. 25/ 21.02.2000; 

- Expunerea de motive a consilierilor locali. 

 În baza dispozitiilor art. 38 (3) si ale art. 46 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a 

administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE 

Art. 1 Se aproba abrogarea hotarârii nr. 25/ 21.02.2000, a Consiliului Local al 

Municipiului Bacau. 

 

Art. 2 Prin masura abrogarii prevazuta la art. 1, se interzice accesul liber al 

cetatenilor la bazele sportive din curtea unitatilor scolare, motivat de perturbarea 

programului scolar prin galagia produsa, deranjarea linistii locatarilor care locuiesc în 

vecinatatea scolilor si oprirea stricaciunilor ce s-au produs la cladirile scolilor prin 

spargerea geamurilor. 

 

CONSILIERI LOCALI 

1. SIBISTEANU LIVIA 

2. PLACINTA PETRU 

3. MARCU COSTICA 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarâre privind abrogarea hotarârii nr. 25/ 21.02.2000, a 

Consiliului Local al Municipiului Bacau, care are ca obiect permiterea accesului 
liber al cetatenilor pe terenurile amenajate ca baze sportive din curtile 

institutiilor de învatamânt din municipiul Bacau 
 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Bacau, a adoptat hotarârea nr. 25/ 21.02.2000, 
prin care s-a permis accesul liber al cetatenilor pe terenurile amenajate ca baze 
sportive în curtile institutiilor de învatamânt din municipiul Bacau. 

 În acesti 5 ani, de la adoptarea hotarârii si de aplicare în practica, s-a constatat 
ca aceasta înlesnire nu mai poate continua, situatie care a fost adusa la cunostinta de 
catre directorii de scoli, domnilor consilieri locali. 
 Este cunoscut ca domnii consilieri locali sunt membri ai consiliilor de 
administratie din scoli si licee, realizându-se o conlucrare si strânsa legatura între cele 
doua institutii – Consiliul Local si Scoala. 
 Problema ridicata de acestia este sa se abroge HCL nr. 25/ 21.02.2000, si în 
felul acesta sa se interzica accesul liber la bazele sportive din curtea institutiei 
scolare. 
 Prin aceasta masura, se opreste distrugerea bunurilor din interiorul curtii, 
spargerea geamurilor, perturbarea programului scolar, pastrarea curateniei, ca urmare 
a ambalajelor de bauturi racoritoare lasate peste tot, rezolvându-se prin aceasta 
masura si plângerile locatarilor din vecinatatea institutiei scolare, nemultumiti de 
galagia produsa. 
 Aceasta problema a fost discutata si la dl. primar, care si-a însusit punctul de 
vedere, de a se initia acest proiect de hotarâre, si pe care va rugam sa-l aprobati. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru avizarea proiectului de hotarâre privind abrogarea hotarârii nr. 25/ 

21.02.2000, a Consiliului Local al Municipiului Bacau, care are ca obiect 

permiterea accesului liber al cetatenilor pe terenurile amenajate ca baze 

sportive din curtile institutiilor de învatamânt din municipiul Bacau 

 

 
 Consideram ca initiativa domnilor consilieri este oportuna si necesara. 

 Masura abrogarii accesului liber la bazele sportive din curtea scolii, poate sa opreasca fenomenele negative ce se produc de catre unii 
cetateni care folosesc bazele sportive din curtea institutiilor scolare. 

 Avizam favorabil proiectul de hotarâre. 

 

 

       VICEPRIMAR                                                            CONSILIER JURIDIC        

Ing. ONICA NICOLAE                                                  ISOFACHI GHEORGHI 
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