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PROIECT DE HOTARÂRE 
 

privind darea în administrare – exploatare  catre R.A.G.C. Bacau a obiectivului 
„Conducta apa potabila Dn 500 exterior incintei CET Bacau, între caminele CV 1  

( racord la reteaua existenta Dn 300 SUBEX – SOFERT ) si CV 5 ( racord la reteaua 
Dn 600 oras Bacau str. Chimiei – Bicaz ) – lungime 1600 m”, ce face parte din 

domeniul public al municipiului Bacau                                                                                   
 
Consiliul Local al Municipiului Bacau: 
 

Având în vedere: 
ü Prevederile art. 12 (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia- actualizata; 
ü Prevederile art.125 (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
ü Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.293/29.11.2002, prin care s-a 

aprobat diminuarea capitalului social al SC CET SA Bacau, cu contravaloarea de 
8.733.595.922, incluzând valoarea a 3 obiective, care au trecut în domeniul public si 
privat al municipiului Bacau, printre care si obiectivul  mai sus mentionat; 

ü Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.64/31.03.2005 privind 
inventarul domeniului public al Municipiului Bacau; 

ü Referatul nr.7134/21.02.2006  înaintat de Directia Patrimoniu;  
ü Adresa nr.421/02.02.2006 înaintata de SC CET SA Bacau; 
ü Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau. 

În baza prevederilor art.38(2) lit. ,,g”  si a art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare 

H O T A R A S T E: 
Art.1. – Se aproba darea în administrare administrare – exploatare  catre R.A.G.C. 

Bacau a obiectivului „Conducta apa potabila Dn 500 exterior incintei CET Bacau, între  
caminele CV 1 ( racord la reteaua existenta Dn 300 SUBEX – SOFERT ) si CV 5 ( racord 
la reteaua Dn 600 oras Bacau str. Chimiei – Bicaz ) – lungime 1600 m”, ce face parte din 
domeniul public al municipiului Bacau. 

Art.2. – Darea în administrare a obiectivului mentionat la art. 1, se va face pe baza unui 
Protocol de predare-preluare, încheiat între Directia Patrimoniu, SC CET SA Bacau si 
R.A.G.C. Bacau, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotarâri. 

 
Primarul Municipiului Bacau, 

Ing. Romeo Stavarache 
 
NR. 
DIN     04.2006 
Caleap Fl. 
Ex.1/Dos.V-A.5 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarâre privind darea în administrare – exploatare  catre R.A.G.C. 
Bacau a obiectivului „Conducta apa potabila Dn 500 exterior incintei CET Bacau, 

între caminele CV 1 ( racord la reteaua existenta Dn 300 SUBEX – SOFERT ) si CV 
5 ( racord la reteaua Dn 600 oras Bacau str. Chimiei – Bicaz ) – lungime 1600 m”, ce 

face parte din domeniul public al municipiului Bacau                                                                                   
 

 

           Prin Referatul nr. 7134/21.02.2006 promovat de Directia Patrimoniu, se propune 

initierea unui proiect de hotarâre privind darea în administrare – exploatare  catre 

R.A.G.C. Bacau a obiectivului „Conducta apa potabila Dn 500 exterior incinta CET 

Bacau, între camineleCV 1 ( racord la reteaua existenta Dn 300 SUBEX – SOFERT ) si 

CV 5 ( racord la reteaua Dn 600 oras Bacau str. Chimiei – Bicaz ) – lungime 1600 m”, ce 

face parte din domeniul public al mun.  Bacau, ca urmare a adresei înaintate de  SC CET  

             Prin adresa nr.4214/ 03.02.2006 înaintata de SC CET SA Bacau, se arata faptul ca 

prin HCL nr. 293/29.11.2002 s-a aprobat s-a aprobat diminuarea capitalului social al SC 

CET SA Bacau, cu contravaloarea de 8.733.595.922, incluzând valoarea a 3 obiective, 

care au trecut în domeniul public si privat al municipiului Bacau. 

             Unul din aceste 3 obiective îl reprezinta obiectivul „Conducta apa potabila Dn 500 

exterior incinta CET Bacau, între CV 1 ( racord la reteaua existenta Dn 300 SUBEX – 

SOFERT ) si CV 5 ( racord la reteaua Dn 600 oras Bacau str. Chimiei – Bicaz ) – lungime 

1600 m”,.care a fost trecut în  domeniul public al municipiului Bacau, dar nu a fost facuta 

mentiunea cine face exploatarea acestui obiectiv. 

         Prin adresa înaintata de SC CET SA Bacau, se mentioneaza faptul ca SC CET SA 

Bacau nu are ca obiect de activitate exploatarea de retele de apa potabila în municipiul 

Bacau, si solicita darea în adiminstrare a acestui obiectiv catre RAGC Bacau. 

      Fata de cele prezentate, rog autoritatea deliberativa sa aprobe proiectul de hotarâre  în 

forma prezentata. 

Primarul Municipiului Bacau, 
Ing. Romeo Stavarache 
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- Viceprimarul Municipiului Bacau 
- Directia Patrimoniu 
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
 
pentru avizarea proiectului de hotarâre privind darea în administrare – exploatare  

catre R.A.G.C. Bacau a obiectivului „Conducta apa potabila Dn 500 exterior incinta 
CET Bacau, între CV 1 ( racord la reteaua existenta Dn 300 SUBEX – SOFERT ) si 

CV 5 ( racord la reteaua Dn 600 oras Bacau str. Chimiei – Bicaz ) – lungime 1600 
m”, ce face parte din domeniul public al municipiului Bacau                                                                                                                                                              

 
 

          Analizând proiectul de hotarâre privind darea în administrare – exploatare  catre 
R.A.G.C. Bacau a obiectivului „Conducta apa potabila Dn 500 exterior incinta CET 
Bacau, între CV 1 ( racord la reteaua existenta Dn 300 SUBEX – SOFERT ) si CV 5 ( 
racord la reteaua Dn 600 oras Bacau str. Chimiei – Bicaz ) – lungime 1600 m”, ce face 
parte din domeniul public al municipiului Bacau , se constata ca sunt îndeplinite conditiile 
de legalitate si oportunitate pentru elaborarea acestuia. 
        Avizam favorabil proiectul de hotarâre potrivit art. 125 (1) din Legea nr. 215/2001, a 
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede : 
”Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public 
sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor 
autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea hotarasc 
cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul 
privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii.; 
        Avizam favorabil prezentul proiect de hotarâre” 
 

 Viceprimarul Municipiului Bacau Director Executiv, 

Ing. Scripat Constantin Ing. Ec. Butucaru Ion 

___________________ _____________________ 

 


