
ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACAU 
 

 

  H O T A R Â R E 
 

privind abrogarea  Hotarârii nr. 40/24.02.2005 a Consiliului Local al Municipiului 
Bacau, prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Bacau, a terenurilor necesare amplasarii „Salilor de Sport” la Colegiul 
Economic „Ion Ghica” din Bacau si Scoala cu cls. I-VIII „Domnita Maria” din Bacau 

si transmiterea acestor terenuri în folosinta gratuita, pe durata de realizare a 
investitiei de catre Compania Nationala de Investitii – C.N.I. SA Bucuresti 

 
 
  Consiliul Local al Municipiului Bacau, 
Având în vedere: 
   - Hotarârea  nr. 40/24.02.2005 a Consiliului Local  al municipiului Bacau prin care s-
a aprobat în municipiul Bacau, construirea a 2 sali de sport, una în incinta Colegiului 
Economic Ion Ghica si cealalta în incinta Scolii Domnita Maria din Bacau; 
   - Hotarârile  nr. 52/30.03.2006 si nr.86/28.04.2006  ale Consiliului Local  al 
municipiului Bacau, prin care au fost stabilite noi amplasamente pentru constructia 
obiectivelor – sali de sport- în aceste unitati scolare; 
   - Referatul nr.17507/05.05.2006 înaintat de Directia de Urbanism; 
   - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau; 
    În baza prevederilor art. 38 alin. 3  si art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E 
 
Articol 1  – Se aproba abrogarea  Hotarârii nr. 40/24.02.2005 a Consiliului Local al 
Municipiului Bacau, prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Bacau, a terenurilor necesare amplasarii „Salilor de Sport” la 
Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacau si Scoala cu cls. I-VIII „Domnita Maria” 
din Bacau si transmiterea acestor terenuri în folosinta gratuita, pe durata de realizare a 
investitiei de catre Compania Nationala de Investitii – C.N.I. SA Bucuresti 
Articol 2 - Motivul abrogarii il reprezinta faptul ca nu a fost obtinut avizul P.S.I. 
pentru amplasamentele stabilite prin aceasta hotarâre, situatie care s-a remediat prin 
stabilirea de noi amplasamente în incintele acestor unitati scolare, completate cu teren 
din domeniul public si privat al municipiului, aprobate prin HCL nr. 52/2006 si HCL 
nr. 86/2006 
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