
HOTĂRÂREA NR.  248  DIN  27.11.2020 

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care să aibă ca obiect darea în 

folosință cu titlul gratuit, de către Municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență 

Bacău, în scopul asigurării asistenței medicale in contextul epidemiologic COVID-19, a 

unor echipamente și dotări medicale în vederea utilizării în spațiul Spitalului ”Sfânta 

Maria” (Boli Infecțioase Adulți, Boli Infecțioase Copii, A.T.I.) 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de  27.11.2020, 

potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

cu modificările și completările ulterioare, 

          Având în vedere: 

-Adresa nr. 22540/15.10.2020 din partea Spitalului Județean de Urgență Bacău, înregistrată la 

Primăria Municipiului Bacău cu nr.568982/16.10.2020; 

-Adresa nr. 19454/10.09.2020 din partea Spitalului Județean de Urgență Bacău, înregistrată la 

Primăria Municipiului Bacău cu nr. 560288/10.09.2020 ;  

-Referatul nr. 575284/ 13.11.2020 al Serviciului Tehnic Investiții –Direcția Tehnică; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 576028/17.11.2020; 

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 576023/1/17.11.2020; 

-Raportul comun al Direcției Tehnice- Serviciul Tehnic Investiții și al Direcției Economice 

înregistrat cu nr. 576023/2/17.11.2020; 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, 

întocmite în  vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1190/26.11.2020 al Comisiei de 

specialitate nr. 1, nr. 1191/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1192/26.11.2020 al 

Comisiei de specialitate nr. 3   nr. 1193/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 

1194/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; 

-Prevederile art. 163 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma din domeniul sănătății 

republicată, completată și modificată;  

-Prevederile art. 874 alin.. 1 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior 

modificată și completată; 

-Prevederile art. 108 lit. ”d”, art. 349 – 353 și ale art. 362 alin. 2 și alin. 3 din OUG  nr. 57 / 

2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare;   

-Prevederile art.140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 

alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,  cu 

modificările şi completările ulterioare ;   

           În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”, alin. 6 lit. ”b” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și 

alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. - (1) Se aprobă încheierea unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în 

folosință, cu titlu gratuit, de către Municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău, 

a unor echipamente și dotări medicale în vederea utilizării în spațiul Spitalului ”Sfânta Maria” 

(Boli Infecțioase Adulți, Boli Infecțioase Copii, A.T.I.) în scopul asigurării asistenței medicale 

in  contextul epidemiologic COVID-19, pe perioada stării de alertă sau de urgență. 

 



           (2) Echipamentele  și dotările medicale sunt cuprinse în Anexa , parte integrantă a 

prezentei hotărâri.   

Art.2- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciului Tehnic Investiții –Direcția Tehnică; 

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Tehnice- 

Serviciul  Tehnic Investiții, Direcției  Economice și Spitalului Județean de Urgență Bacău. 

Art.4.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității. 
 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 ANA-MANUELA GROZA                              SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 
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N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2 

 

 

 






