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PROIECT DE HOTARARE 
 

privind aprobarea extinderii spaţiului de locuit deţinut cu contract de 
închiriere de familia Holban Mihai  în imobilul din Bacău, str. Oituz nr. 42 

 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 
   Avand in vedere : 

-  Prevederile Hotărârii de Guvern nr.1275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 

locuintei nr. 114/1996; 

-  Referatul  nr 371811/11.04.2006  înaintat de Direcţia Patrimoniu; 

-  Cererea d-lui Holban Mihai  înregistrată sub nr. 973/11.01.2006 

-  Ancheta Socială nr. 1161/27.01.2006 făcută de S.P.A.S. Bacău 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău; 

 
      In temeiul dispozitiilor art. 38 alin. (2)  litera “s” si ale art. 46(2) , din Legea 

215/2001, a administratiei publice locale, modificata si completată ulterior, 
 

HOTARĂŞTE, 
 
   ARTICOL UNIC -  Se aprobă extinderea spaţiului de locuit, deţinut cu contract 

de închiriere de familia Holban Mihai  în imobilul din Bacău, str. Oituz nr.42, cu 

încă 2 camere care au  devenit libere prin decesul fostului chiriaş, urmând a se 

încheia un nou contract de închiriere pentru un număr de 4 camere. 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Ing. ROMEO STAVARACHE 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea extinderii spaţiului de locuit deţinut cu 

contract de închiriere de familia Holban Mihai  în imobilul din Bacău,  
str. Oituz nr. 42 

 

     Primăria Municipiului Bacău este permanent preocupată prin intermediul 

serviciului de specialitate din aparatul propriu, de administrarea, repartizarea şi 

gestionarea corectă a imobilelor aflate în administrarea sa. 

       Prin referatul nr. 371811 din 11.04.2006 înaintat de Direcţia Patrimoniu se 

propune extinderea spaţiului de locuit deţinut cu contract de închiriere de familia 

Holban Mihai  în imobilul din Bacău, str. Oituz nr. 42. 

      Locuinţa din Bacău, str. Oituz nr. 42  se află în administrarea Consiliului Local 

al Municipiului Bacău , fiind compusă din 8 camere de locuit, deţinute cu contract 

de închiriere astfel  :  

- 4 camere sunt  deţinute cu contract de închiriere de către Familia Dobraniş 

Georgeta ; 

- 2  camere sunt  deţinute cu contract de închiriere nr. 299332/14.07.2005 de 

Familia Holban Mihai ; 

- 2 camere  au devenit libere ca urmare a decesului fostului chiriaş Gafiteanu 

Lucreţia, conform Certificatului de Deces nr. 1573 /01.12.2005 

       Familia d-ul Holban Mihai este compusă din soţ + soţie,  5 copii, soacra 

petentului, care locuieşte în acelaşi imobil, conform anchetei sociale nr. 

1161/27.01.2006 făcute de Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău. 

      Prin cererea nr. 973/11.01.2006 d-ul Holban Mihai solicită extinderea spaţiului 

de locuit şi asupra celor 2 camere devenite libere prin decesul fostului chiriaş  

     Pentru repunerea în circuit a acestei părţi a  locuinţei , propunem Consiliului 

Local al Municipiului Bacău să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Ing. ROMEO STAVARACHE 
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- Viceprimarul Municipiului Bacău 
-    Direcţia Patrimoniu 
-    Serviciul Contracte Evidenţă şi Încasări Debite 

 
 
 
    

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

pentru avizarea  proiectului de hotarare privind aprobarea extinderii spaţiului 
de locuit deţinut cu contract de închiriere de familia Holban Mihai  în imobilul 

din Bacău, str. Oituz nr. 42 
 

 
 
 
        Analizând  proiectul de hotărâre  privind aprobarea extinderii spaţiului de locuit 

deţinut cu contract de închiriere de familia Holban Mihai  în imobilul din Bacău, str. 

Oituz nr. 42, constatăm că este oportun, motivat de faptul că familia d-lui Holban 

este numeroasă, formată din 7 membri, din care 5 copii, care locuiesc momentan în 

doar 2 camere. 

        Avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 

                 VICEPRIMAR                           p. Director Patrimoniu, 

       Ing. SCRIPĂŢ CONSTANTIN                            Ec. TĂNĂSELEA SORIN  

 

 

                                          ŞEF SERVICIU CONTRACTE,                   

Ec. SIMONA PAŞCAN 

 
 

 
 


