
ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 HOTARÂRE 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacau, a terenului în 
suprafata de 4383 m.p. situat în Bacau, str. Teiului nr.13  în vederea transmiterii acestuia la 

Agentia Nationala pentru Locuinte Bucuresti, în folosinta gratuita pe perioada executarii 
constructiilor de locuinte, cu credit ipotecar, în municipiul Bacau 

 
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 Legii nr.152/1998 , art.21 alin.(1) si  (6) , actualizata pâna la 23 ianuarie 
2006, privind înfiintarea ANL Bucuresti; 

- Prevederile art. 1 lit „b”, art, 2, art. 3 lit. „b” din Legea nr. 243/ 2001, pentru aprobarea 
OUG nr. 148/ 1999, privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii 
de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte Bucuresti; 

- Prevederile art. 126 din Legea nr. 215/ 2001, a administratiei publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Adresa nr.5654 /2006 , a Agentiei Nationale pentru Locuinte Bucuresti; 
- Referatul nr. 15423/ 17.04.2006 al Directiei de Urbanism, Serviciul Cadastru; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau. 

 În baza dispozitiilor art. 38 (2) lit. „f” si ale art. 46 (2) din Legea nr. 215/ 2001 a 
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE 
 
Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacau, a 
terenului în suprafata de 4383 m.p. situat în Bacau, str. Teiului nr.13 ,(Zona III Bucegi) , având 
datele de identificare prevazute în Planul de Situatie anexa nr. 1 ce face parte integranta din 
prezenta hotarâre. 
Art. 2 Trecerea în domeniul privat al municipiului Bacau, al terenului prevazut la art. 1, se face 
în vederea construirii de locuinte cu credit ipotecar de catre Agentia Nationala pentru Locuinte 
Bucuresti. 
Art. 3 (1) Se aproba transmiterea la Agentia Nationala pentru Locuinte Bucuresti, în folosinta 
gratuita, pe durata executarii locuintelor , a terenului în suprafata de 4383 m.p. situat în Bacau, 
str. Teiului nr. 13 (Etapa III Bucegi) pentru construirea de locuinte cu credit ipotecar conform 
Planului de Situatie anexa, prevazut la art. 1. 
          (2) Cota indiviza a terenului calculata fiecarei  locuinte / apartament, va fi concesionata 
catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor , pentru  toata durata de existenta a  
constructiei. 
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