
HOTĂRÂREA NR.  253  DIN 27.11.2020 

privind darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului  a terenului  

în suprafață de 72 mp situat în Bacău , str. Bujorilor f.n  

 

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. 543196/01.07.2020 emisă de Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, cu sediul în Roman, 

județul Neamț prin care se solicită darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 72 mp situat în 

str. Bujorilor f.n.; 

-Referatul nr. 573730/06.11.2020 al Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu prin 

care se propune darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 72 mp, aflat în domeniul privat al 

municipiului Bacău și situat în str. Bujorilor f.n; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 574487/ 11.11.2020; 

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 577489/1/11.11.2020; 

-Raportul Arhitectului Șef- Compartimentul Administrare și Inventariere a Patrimoniului înregistrat cu 

nr. 577489/2/11.11.2020; 

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

vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1215/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 

1216/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1217/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3,   

nr. 1218/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1219/26.11.2020 al Comisiei de specialitate 

nr. 5; 

-H.C.L.nr. 199/2020 privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și a unei 

suprafețe de teren aflat în domeniul privat al municipiului Bacău; 

-HCL nr. 211/2020 privind actualizarea HCL nr.157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău; 

-Prevederile art. 874 alin.1, art. 2146 și art. 2148 din  Legea nr.287/2009 privind Codul Civil 

republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 

-Prevederile art. 8 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general 

al cultelor, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art.108  lit. „d”, art.140 alin. 1, art.196 alin.1 lit. „a”, art.197 alin.1, art. 243 alin. 1 lit.”a” și 

”b”, art. 349, art. 362 alin. 2 și alin.3 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” , art.140  și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și 

alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1 – Se aprobă darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, a terenului 

în suprafață de 72 mp, cu nr. cadastral 87158 aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, situat în 

Bacău str. Bujorilor f.n, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului din Anexa nr.1, 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

ART.2- Terenul prevăzut la art.1 are ca destinație asigurarea accesului către  terenul atribuit în folosință 

gratuită pentru construirea unei biserici ortodoxe închinată Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina, iar dreptul 

de folosință gratuită va fi transmis pe perioada existenței construcției. 

 

 

 



ART. 3 – Se aprobă Contractul – Cadru de comodat (contract de folosință gratuită), conform Anexei nr. 

2 , parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 4 –Predarea-primirii terenului se va face prin proces-verbal de predare- primire între părțile 

interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării HCL. 

ART. 5 –Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Compartimentul Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului. 

ART.6 –Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău,  Compartimentului Administrarea 

şi Inventarierea Patrimoniului şi Arhiepiscopiei Romanului și a Bacăului, cu sediul în Roman, județul 

Neamț. 

ART. 7 –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 

                                                                                  NICOLAE – OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2 

 

 

 






