
 1

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACAU 
 
 

HOTARÂRE 
privind aprobarea construirii unei sali de sport la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau prin derularea Programului 

„Sali de sport”, stabilirea terenului pentru amplasarea investitiei în suprafata de 900 mp, trecerea partiala a acestuia din 
domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacau si transmiterea catre Compania Nationala de Investitii S.A. 
Bucuresti, în folosinta cu titlu gratuit, pe durata realizarii investitiei, a întregii suprafete de 900 mp 

 
Consiliul Local al Municipiului Bacau 

Având în vedere: 
? Prevederile art. 10(2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
? Prevederile art. 1(4), art. 2(1) si art. 12(1), (2) din Normele metodologice pentru derularea Programului „Sali de 

sport” prin Compania Nationala de Investitii S.A. Bucuresti, aprobate prin H.G.R. nr. 818/2003;  
? Prevederile art. 166 (43) din Legea Învatamântului nr. 84/1995, modificata si completata prin Legea nr. 

354/2004; 
? Referatul nr. 11756/2006, al Directiei de Urbanism – Serviciul Cadastru; 
? Adresa nr. 14347/2006, prin care s-a solicitat acordul si „avizul conform” al Ministerului Educatiei si Cercetarii; 
? Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacau; 
În baza dispozitiilor art. 38 (2) lit. „f”, art. 126 si ale art. 46(1), (2) din Legea nr. 215/ 2001, privind administratia 

publica locala cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE 
 

Art. 1. Se aproba construirea unei sali de sport la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacau, str. 9 Mai, nr. 104, si 
se stabileste terenul de amplasament pe o suprafata de 900 mp din care 324 mp situat în incinta Colegiului care face 
parte din domeniul public al municipiului Bacau, si folosit de unitate pentru curte, si 576 mp în continuarea acestuia ce 
face parte din domeniul privat al municipiului Bacau, conform Planului de Situatie anexa nr. 1, ce face parte integranta 
din acesta. 

Art. 2. Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacau, a terenului în suprafata de 
324 mp situat în incinta Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacau, în vederea transmiterii acestuia la Compania Nationala 
de Investitii Bucuresti. 

Art. 3. Se aproba transmiterea catre Compania Nationala de Investitii S.A. Bucuresti, în folosinta cu titlu gratuit pe 
durata realizarii salii de sport, pe baza de protocol încheiat cu beneficiarul, a terenului în suprafata de 900 mp liber de 
orice sarcina si care se identifica prin Planul de Situatie anexa nr. 1 la hotarâre. 

Art. 4. La terminarea lucrarilor si dupa efectuarea receptiei la sala de sport, Compania Nationala de Investitii 
„C.N.I.” S.A. Bucuresti, va preda beneficiarului terenul si obiectivul de investitii realizat, prin protocol, conform anexei 
nr. 5 din Normele metodologice pentru derularea Programului „Sali de Sport” aprobate prin H.G.R. nr. 818/2003. 
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