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MINUTA
Incheiată astăzi, 21.09.2021, în dezbatere publică privind
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea și
punerea la dispoziție a spațiilor excedentare temporar disponibile din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Bacău

Au participat la dezbatere
-Din partea Primăriei Municipiului Bacău:
Dl. Lucian Daniel Stanciu Viziteu – Primarul Municipiului Bacău
Dl Nicolae –Ovidiu Popovici – Secretarul General al Muncipiului Bacău
Dl Ciprian Fantaza- Director Executiv -Direcția Juridică și Administrație Locală
Dl.Lucian Andrei –Cabinet Primar
Dna Sorina-Ioana Călțaru– Responsabil aplicare Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională in admnistrația publică
Dna Simona Brezeanu- Responsabil aplicare Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in
admnistrația publică
-Din partea instituțiilor publice ( scoli, colegii):
Dna Zărnescu Simona Nicoleta –Colegiul Ferdinand Bacău
Dna Jicu Iulia –Școala Generala nr.10 Bacău
Dna Costea Cristina – Scoala Gimnaziala ”N.Iorga ” Bacău

Dl. Lucian Andrei – În conformitate cu prevederile legii nr.52/2003 a transparenței
decizionale în administrație publică, s-a organizat această dezbatere publică, în
cadrul căreia se ia în discuție proiectul de act normativ privind

aprobarea

Regulamentului pentru închirierea și punerea la dispoziție a spațiilor excedentare
temporar disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza
municipiului Bacău.
Pentru buna desfășurare a dezbaterii publice , vă rog să luați cuvântul în ordinea
înscrisă pe ”Lista cu participanții înscriși la luările de cuvânt”, să vă prezentați,
luarea cuvântului să nu depășească 10 minute și să fie la obiect.

Potrivit art.7 alin.10, lit.b din Legea nr.52/2003 ” dezbaterea publică se va incheia
in momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările
cu referire concretă doar la proiectul de act normativ in discuție”.
Vă mulțumesc!
Voi face o scurtă prezentare a proiectului supus dezbaterii publice, care a putut fi
consultat la sediul Primăriei Municipiului Bacău, unde a fost afisat prin ProcesulVerbal de Afișare nr. 158029/01.09.20212 și pe site-ul Primăriei Municipiului
Bacău.
Având în vedere cererile de închiriere a spațiilor din cadrul unităților de
învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Bacău, atât cele cu scop
comercial, cât și cele destinate activităților sportive, civice, culturale și altele,
dar și numeroasele cazuri în care aceste spații au fost ocupate/folosite fără
contract de închiriere, se impune implementarea unor reglementări care sa
vizeze aceste aspect.
Aceste reglementări vor asigura o gestionare responsabilă a
patrimoniului municipiului Bacău, se vor respecta drepturile și obligațiile ce
decurg în urma închirierii, se vor asigura condițiile necesare bunei
desfășurări a actului educational, a celui civic, a activităților extracurriculare
și nu în ultimul rând se va asigura o sursă de venit la bugetul local.
Prin Regulamentul supus aprobării, autorităţile publice locale
acționează în numele și interesul comunităţii locale pe care o reprezintă, în
vederea satisfacerii unor nevoi ale comunităţii, contribuind la ridicarea
gradului de civilizaţie și confort ale acesteia. Totodată, pentru o aplicabilitate
a Regulamentului, raportată la legislația în vigoare, este necesară și
abrogarea HCL nr. 172/ 2009 și HCL nr. 242/ 2011, precum și a altor
dispoziții contrare.
Dacă sunt interpelări in legătură cu acest proiect de hotărâre, vă stăm

la dispoziție!
Dna . Nicoleta Zărnescu – Referitor la tarifele pentru inchiriere
propuse in proiect.... sunt foarte mari....Nu vine nimeni să inchirieze in
condițiile acestea....
Dl.Lucian Andrei -Acestea sunt doar propuneri.... am vrut sa avem
feed-back de la dumneavoastră....rețin propunerea dumneavoastră.
Dna Jicu –Procedura este complicată...mai simplu... și nu este in
regulă să incarcăm iar directorii de școli cu aceste hărtii.
Dl Lucian Andrei- Procedura este conform legii și dorim să
simplificăm implicarea dumneavoastră, prin conceperea unui ghid care să
conțină exemple de contracte cadru de inchiriere a bunurilor imobile din
domeniul public, aflate in administrarea scolilor.....doar le completați cand
este cazul... Intai sa avem regulamentul… Oricum, acest ghid va fi facut cu ajutorul
dumneavoastră.
Dna Jicu- Procedura se aplică și la afterschool?
Dl. Lucian Andrei – Nu... vom da posibilitatea utilizarii spatiilor cu
titlu gratuit (daca legislația nu prevede altfel) pentru after-school-urile care
se desfășoara prin regulament, in baza legii.
Dl.Lucian Andrei- In urma acestor discuții , încheiem această
dezbatere publică, și vă mulțumim pentru prezență.
Responsabil aplicare Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională in admnistrația publică:
Sorina Ioana Călțaru
Simona Petronela Brezeanu

