
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL  MUNICIPIULUI  BACĂU 
Nr. 100429/ 05.01.2021 

                                                                                             PROIECT AVIZAT 
   SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind darea în administrare către Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Bacău” 
a spaţiului în suprafaţă de 246 mp situat în imobilul PT nr.31 Bacău, str. Bucegi 

nr.140A şi abrogarea HCL nr. 225/2017  
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU            
 Având in vedere: 

- Adresa nr. 1919/14.12.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.  
573547/6.11.2020 înaintată de Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Bacău” prin 
care se solicită darea în administrarea a spaţiului în  suprafață de 246 m situat în 
imobilul PT. nr. 31 din Bacău , str. Bucegi ; 
- Referatul nr. 583481/16.12.2020 întocmit de Compartimentul Administrare și 
Invetariere a Patrimoniului prin care se propune administrarea a spaţiului în  
suprafață de 246 m situat în imobilul PT. nr. 31 din Bacău, str. Bucegi  nr.140A; 
- Prevederile HCL nr.225/2017 privind darea în administrare către Clubul Sportiv 
„Sport Club Municipal Bacău” a spaţiului în suprafaţă de 246 mp situat în imobilul 
PT nr.31 Bacău, str. Bucegi; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 100430/ 05.01.2021;  
- Raportul Direcției  Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 100431/1/ 
05.01.2021; 
- Raportul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului 
înregistrat cu nr. 100431/2/ 05.01.2021; 
- Prevederile art. 26 alin.(1) , alin.(2) lit ”b”, art.29 alin.(1) şi art.30 din Legea 
nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată ; 
- Prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, modificată şi completată; 
- Prevederile art. 867 și art. 868  din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, 
modificată și completată; 
-Prevederile art. 108 alin.(2) lit.ʺaʺ, art. 140  alin. (1)  și  (3), ale art. 196  alin. (1)  
lit. ʺaʺ, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1)  lit. ʺaʺ și ʺ bʺ, art. 287 lit. ʺbʺ, art. 297, 
alin.1 lit.ʺaʺ, art. 298, art. 299 și art. 300 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, modificată și completată;   

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. ʺcʺ și alin. (6) lit. ʺaʺ din OUG nr. 
57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată: 
                                             H O T Ă R Ă Ş T E: 
 Art.1. Se aprobă darea în administrare către Clubul Sportiv ”Sport Club 
Municipal Bacău”, pe o perioadă de 5 ani, în vederea desfășurării activității de 
pregătire a secțiilor de lupte, box și haltere, a spațiului  în suprafață  de 246 mp, 



aferent unei părți din imobilul PT nr. 31 din Bacău, str. Bucegi nr.140A,  identificat  
conform Anexei nr.1, și delimitat potrivit planului de situație Anexa nr.2, părți 
integrante a prezentei hotărâri. 
 
          Art.2. Se aprobă Contractul –  Cadru de administrare, conform Anexei nr. 3, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art.3. Predarea-primirea imobilului ce aparține domeniului public al 
municipiului Bacău, se va face prin proces-verbal de predare-primire între părțile 
interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării HCL. 
 
 Art.4. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri , se abrogă prevederile 
H.C.L. nr. 225/2017. 
 
 Art.5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea şi Inventarierea 
Patrimoniului. 
 
 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, 
Compartimentului Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului şi Clubului Sportiv 
„Sport Club Municipal Bacău”. 
 
  Art.7.Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta 
hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru 
verificarea legalității. 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
                                   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.S/Ds.I-A-2/Ex.1 

   
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
Nr. 100430/ 05.01.2021 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv „Sport 
Club Municipal Bacău” a spaţiului în suprafaţă de 246 mp situat în imobilul PT 

nr.31 Bacău, str. Bucegi nr.140A şi abrogarea HCL nr. 225/2017  
 
     Sport Club Municipal Bacău este club sportiv cu personalitate juridică, 

înfiinţată ca instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului și 

are  drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la 

competiţii sportive interne și internaționale.. 

Conform prevederilor legale, cluburile sportive de drept public pot primi spre 

administrare sau în folosinţa gratuita imobilele care deservesc activitatea sportivă, 

baze şi instalaţii sportive. 

 Prin hotarârile de consiliu anterioare, Sport Club Municipal Bacău a avut in 

administrare din anul 2010, spațiul in suprafată de 246 mp situat in incinta  PT 

nr.31, str.Bucegi nr.140A, cheltuielile de amenajre, întreținere, investițiile necesare, 

plata utilităților fiind suportate de către club. Astfel, în vederea desfășurării 

activităților de pregătire a secțiilor de  lupte, box și haltere, a efectuat lucrări de  

amenajare, și anume : a fost ridicat zidul despărțitor de restul centralei care este în 

funcțiune, a fost recompartimentat spațiul, s-au montat geamuri și uși de acces. 

Acesta și-a indeplinit obligațiile contractuale și nu a adus prejudicii spațiului dat în 

administrare. 

 Menționăm că, spațiul propus spre dare în administare este proprietate 

publică a Municipiului Bacău și a rămas disponibilizat în urma lucrărilor de 

modernizare efectuate la sistemul de distribuție a energiei termice din municipiul 

Bacău. 

          Față de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
N.O.P, C.S/ds.I.A.2/ex.1 



 
 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL  MUNICIPIULUI BACĂU 
ARHITECT SEF 
COMPARTIMENT ADMINISTRARE SI INVENTARIERE PATRIMONIU 
Nr. 
 
 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind darea în administrare pentru o 
perioadă de 5 ani către  Clubul Sportiv ”Sport Club Municipal Bacău”  a  

unui spaţiu situat în incinta PT nr. 31 din Bacău, strada Bucegi nr.140A  și 
abrogarea HCL nr.225/2017 

 
 

  
 Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în 
administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie 
închiriate sau să fie date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică.  
Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce 
fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii. 
 SPORT CLUB MUNICIPAL BACĂU  este unitate reprezentativă a 
judeţului Bacău şi a sportului românesc, fondat la 4 septembrie 1949, este persoană 
juridică, înfiinţată ca instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi 
Sportului. 

Proiectul de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 5 ani, 
către Sport Club Municipal Bacău, a spațiului situat în incinta P.T. nr.31 din 
Bacău, str. Bucegi nr.140A, a fost întocmit prin respectarea prevederilor O.U.G. 
nr..57/2019 privind Codul Administrativ,  ale codului civil   precum și ale Legii 
nr.69/2000  –Legea educației fizice și a sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

ARHITECT SEF 
DIANA MIHAELA MARIN 

 
Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu 

Daniela Nastase 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
Nr. 100431/1/ 05.01.2021 

 
RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 
hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Bacău” a 

spaţiului în suprafaţă de 246 mp situat în imobilul PT nr.31 Bacău, str. Bucegi nr.140A şi 
abrogarea HCL nr. 225/2017  

 
     Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza : 
- Prevederilor art. 26 alin. (1) , alin. (2) lit ”b”, art. 29 alin.(1) şi art. 30 din Legea nr.69/2000 
a educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată, care precizează: 
Art.26(1) Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în 
condiţiile legii. 
    (2) Cluburile sportive pot fi: 
    b) persoane juridice de drept public. 
Art.29(1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice 
în subordinea administraţiei publice centrale, locale sau a instituţiilor de învăţământ superior de 
stat, şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii 
interne şi internaţionale. 
Art.30 Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţa gratuita 
imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi instalaţiile 
sportive primite spre administrare şi folosinţa sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor 
schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului. 
-Prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, modificată şi completată, care precizează: 
Art.64 (1) Prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementări de același nivel 
sau de nivel superior, trebuie abrogate. Abrogarea poate fi totală sau parțială. 
 - Prevederilor art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, modificată și 
completată, care precizează: 
Art. 867 Constituirea dreptului de administrare 
(1) Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, 
după caz, a consiliului local. 
(2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de administrare. 
Art. 868 Exercitarea dreptului de administrare 
    (1) Dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei 
publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local. 
    (2) Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în 
condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire. 
-Prevederilor art. 108  lit.ʺaʺ, art. 140  alin. (1)  și  (3), ale art. 196  alin. (1)  lit. ʺaʺ, ale art. 
197 (1), ale art. 243 alin. (1)  lit. ʺaʺ și ʺ bʺ, art. 287 lit.”b”, art. 297, alin.1 lit.ʺaʺ, art. 298, 
art. 299, art. 300 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează: 
Art. 108 Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a 
prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, 
să fie: 
    a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii 
administrativ-teritoriale care le are în proprietate; 
Art. 140 Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local  
(1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 



(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea 
în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului 
local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în 
procesul-verbal al şedinţei. 
Art. 196 Tipurile de acte administrative 
(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, 
dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 
    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 Comunicarea si aducerea la cunostinta a actelor administrativ 
(1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 
adoptarii, respectiv emiterii 
Art. 243 Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritorial 
(1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile 
legii, urmatoarele atributii: 
    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului 
judetean, dupa caz; 
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean. 
Art. 287 Exercitarea dreptului de proprietate publică, cu excepţia reprezentării în instanţă a 
statului român prin Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu raporturile juridice privind 
proprietatea publică, se realizează de către: 
    b) autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, pentru bunurile aparţinând 
domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale. 
Art. 297 (1)Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de 
exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: 
    a)darea în administrare 
Art.298 Autorităţile prevăzute la art. 287 exercită în numele statului, respectiv al unităţii 
administrativ-teritoriale următoarele prerogative: 
    a) ţinerea evidenţei de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii; 
    b) stabilirea destinaţiei bunurilor date în administrare; 
    c) monitorizarea situaţiei bunurilor date în administrare, respectiv dacă acestea sunt în 
conformitate cu afectaţiunea de uz sau interes public local sau naţional, după caz, precum şi cu 
destinaţia avută în vedere la data constituirii dreptului. 
Art. 299  Hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după 
caz, prin care se constituie dreptul de administrare, cuprinde cel puţin următoarele elemente: 
    a) datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare şi valoarea de inventar 
a acestuia; 
    b) destinaţia bunului care face obiectul dării în administrare; 
    c) termenul de predare-primire a bunului. 
Art. 300 Drepturi si obligatii 
    (1)  Autoritatile administratiei publice centrale, institutiile publice si regiile autonome din 
subordinea acestora, precum si institutiile publice si regiile autonome din subordinea autoritatilor 
publice locale au urmatoarele drepturi si obligatii:  
    a) folosirea si dispunerea de bunul dat in administrare in conditiile stabilite de lege si, daca este 
cazul, de actul de constituire; 
    b) asigurarea pazei, protectiei si conservarea bunurilor, ca un bun proprietar, si suportarea 
tuturor cheltuielilor necesare unei bune functionari; 
    c) efectuarea formalitatilor necesare cu privire la inchiriere, in limitele actului de dare in 
administrare si cu respectarea legislatiei aplicabile; 
    d) culegerea fructelor bunului; 
    e) efectuarea de lucrari de investitii asupra bunului, in conditiile actului de dare in administrare 
si a legislatiei in materia achizitiilor publice; 



    f) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzatoare de 
folosinta, in cazul degradarii acestuia, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare sau a neasigurarii 
pazei; 
    g) acordarea dreptului de servitute, in conditiile legii; 
    h) obtinerea avizelor pentru planul urbanistic zonal fara schimbarea uzului si interesului public 
si destinatiei bunului; 
    i) obtinerea avizelor pentru lucrari de imbunatatire si mentinere a caracteristicilor tehnice ale 
bunurilor; 
    j) reevaluarea bunurilor, in conditiile legii; 
    k) semnarea procesului-verbal de vecinatate, fara schimbarea regimului juridic al bunului; 
    l) semnarea acordului de avizare a documentatiei de carte funciara pentru obtinerea 
certificatului de atestare a edificarii constructiilor; 
    (2)  Bunurile imobile proprietate publica se inscriu in cartea funciara anterior emiterii actului de 
dare in administrare. 
    (3)  Dreptul de administrare se inscrie in cartea funciara de catre titularul acestui drept. 
- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c” și alin. (6) lit. ”a” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, care precizează: 
(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
     c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 
municipiului; 
(6)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 
    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a 
bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a 
serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 
 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
CIPRIAN FANTAZĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. C.S/ds.I.A.2/ex.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR.  100431/ 05.01.2021 
 
 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

ARHITECT ȘEF-COMPARTIMENT ADMINISTRARE ȘI INVENTARIERE 

PATRIMONIU 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-

mail la proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind darea în administrare 

către Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Bacău” a spaţiului în suprafaţă de 246 

mp situat în imobilul PT nr.31 Bacău, str. Bucegi nr.140A şi abrogarea H.C.L. 

nr.225/2017, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă 

rugăm ca până la data de 06.01.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul 

General al Municipiului Bacău. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                             AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                       NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU                                    APROBAT,                         
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU                                     PRIMAR 
 
 
 
ARHITECT ȘEF                  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu 
Nr. 583481/16.12.2020  
                                                    
 
 

                                                              R E F E R A T                                                                                                                      
            
 
 
          Având în vedere: 
 -  solicitarea primită de la Sport Club Municipal Bacău referitoare la 
aprobarea desfășurării activității în incinta PT nr.31 din Bacău, str.Bucegi nr.140A, 
 - prevederile art.26 al.1, al.2 lit.b, art.29 al.1 și art.30 din Legea nr.69/2000 a  
educaţiei fizice şi sportului, 

- prevederile art.867 și  ale art. 868 din Codul civil  
- prevederile art.108, alin. (2) lit.a, art.297 alin.(1) lit.a, art.298, 299 și 300 
din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  
Vă rugăm să aprobaţi : 
1. darea în administrare pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului cu o  suprafaţă de 

246mp, aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.31 din Bacău str.Bucegi 
nr.140A, cu datele de identificare prezentate în Anexa nr.1, delimitat 
conform planului de situatie anexa nr.2,  către Clubul Sportiv ”Sport Club 
Municipal Bacău”, în vederea desfăşurării activităţii de pregătire a 
secţiilor de lupte, box și haltere. 

2. aprobarea  contractului cadru de administrare, în care vor fi  trecute 
condiţiile de dare în administrare, conform anexei nr.3. 

3. abrogarea HCL nr.225/23.06.2017. 
 

           Menţionăm că spaţiul este proprietatea publică a Municipiului Bacău, are nr. 
cadastral 13925, este înscris în Cartea Funciară nr.39464 a municipiului Bacău, a 
rămas disponibilizat în urma lucrărilor de modernizare efectuate la sistemul de 
distribuție a energiei termice din Municipiul Bacău. 
  
  Prin H.C.L. nr.51/25.02.2010, H.C.L. nr.225/2017 acesta a fost dat în 
administrarea Sport Club Municipal Bacău, care a efectuat lucrări de  amenajare  
pentru a se putea desfășura activități  de pregătire a secţiilor de judo, karate, 
haltere, şi kick box, secţii ce aparţin SCM Bacău, astfel a fost ridicat zidul 
despărțitor de restul centralei care este în funcțiune, a fost recompartimentat, s-au 
montat geamuri, uși de acces, pe cheltuiala proprie. Acesta si-a indeplinit 
obligațiile contractuale, nu a adus prejudicii spațiului dat în administrare. 



 Sport Club Municipal Bacău, este persoană juridică, înfiinţată ca instituţie 
publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. 
SPORT CLUB MUNICIPAL BACĂU este unitate reprezentativă a 

municipiului Bacău şi a sportului românesc, fondat la 4 septembrie 1949 din 
iniţiativa unui grup de angajaţi ai Miliţiei Regionale Bacău, condus de Benedic 
Teodorescu, care a devenit şi primul preşedinte al clubului. 

Pe parcursul anilor a purtat diferite denumiri: 

• 1950-1965 C.S. ” Dinamo ” – club departamental subordonat M.I. 
• 1965-1970 C.S.Orăsenesc ” Dinamo „, se transforma din club departamental 

în club orăşenesc, depinzând financiar de M.I. şi coordonat de organele 
sportive locale. 

• În 1970 – Sport Club devine unitate subordonată C.N.E.F.S până la sfârşitul 
anului 1989 şi subordonată M.S.; 

• 2001 – Sport Club Municipal Bacău, făcând parte, ca structură, din 
Ministerul Tineretului şi Sportului. 

În primii ani, din cele 7 secţii preconizate şi-au început activitatea doar 4 
(fotbal, volei, tir şi atletism ), iar după 1965 funcţionau 8 secţii (atletism, fotbal, 
handbal, gimnastică, box, lupte, canotaj, tir). 

În anumite perioade au mai funcţionat urmatoarele secţii: canotaj (1969-1989), 
handbal(1956-1973); scrimă (1981-1973); tir(1950-1992). 

In anul 1992, sectia de fotbal s-a desprins din structura clubului sub denumirea 
F.C. Constar, actualmente F.C.M. Bacau. 

Începand din anul 2011 în cadrul clubului activează 14 secţii: 

• atletism (înfiinţată în 1950) -antrenor coordonator Hagimă Maria; 
• box (înfiinţată în 1955) – antrenor coordonator Relu Auraș; 
• gimnastica (înfiinţată în 1963) – antrenor coordonator Cornel Agop; 
• haltere (infiintata in 2001) – antrenor coordonator Ion Călin; 
• lupte greco – romane (infiintata in 1965) – antrenor coordonator Cătălin 

Matache; 
• lupte libere (infiintata in 1999) – antrenor coordonator Victor Donciu; 
• înot (infiintata in 1987) – antrenor coordonator Iulian Matei; 
• sarituri în apă (infiintata in 1987) – antrenor coordonator Mihaela Neagu; 
• tenis (înfiinţată în 1984) – antrenor coordonator Mihai Ciuntea; 
• kick box (infiintata in 1997) – antrenor coordonator Gabriel Muntenaşu; 
• arte martiale – karate (infiintata in 1999) – antrenor coordonator Doru Botez; 
• judo (infiintata in 2001) – antrenor coordonator Constantin Manole; 
• powerlifting (înfiinţată în 2011) – antrenor coordonator Daniel Zodian; 

Sport Club Muncipal Bacău a avut o evolutie continuu ascendentă, reusind sa se 
impună printre unităţile de elită ale sportului de performanţă din ţara noastră, cu 

http://www.scmbacau.ro/atletism/
http://www.scmbacau.ro/box/
http://www.scmbacau.ro/gimnastica/
http://www.scmbacau.ro/haltere/
http://www.scmbacau.ro/lupte-greco-romane/
http://www.scmbacau.ro/lupte-libere/
http://www.scmbacau.ro/inot/
http://www.scmbacau.ro/sarituri-in-apa/
http://www.scmbacau.ro/tenis/
http://www.scmbacau.ro/kick-box/
http://www.scmbacau.ro/arte-martiale-karate/
http://www.scmbacau.ro/judo/


contribuţii deosebite la atletism, box, lupte, gimnastică, sarituri în apă şi în alte 
ramuri sportive, aducând prestigiu comunității locale. 

 Faţă de cele prezentate, vă rugăm dispuneţi. 
 

ARHITECT ȘEF 
DIANA-MIHAELA MARIN 

 
 
 

       Compartiment Administrare şi 
            Inventariere Patrimoniu 
               Daniela Nastase  
N.D./N.D.-Ds.1/Ex.2 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                                       ANEXA NR. 1 
                                                                      la HCL nr._________________  
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI- IMOBIL  PROPUS A FI DAT  
IN  ADMINISTRARE Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Bacău” 

 
 
 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
BUNULUI/ 
ADRESA 

DATE DE IDENTIFICARE VALOAREA DE 
INVENTAR 

1. P.T. 31,  
Str.Bucegi nr.140A 

Nr.cadastral 13925, C.F.39464 
Suprafata construită=246mp 
Suprafata utila=224,56mp 
Compus din:  
spatiul aferent CT =201,25mp, 
spatiu aferent grupului 
sanitar=7,91mp 
camera operator=7,86np 
spălător=7,54mp 

92.141,56lei 

 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

ARHITECT ȘEF 
DIANA-MIHAELA MARIN 

 
 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXA NR. 3 
                                                                      la HCL nr.  __________________  
 
 

CONTRACT  CADRU  DE ADMINISTRARE 
Nr. ...................... din ............................... 

 
 

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE  

 

Municipiul Bacău cu sediul in Bacău, str.Mărăsesti, nr.6, avand contul 07 
TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, 
reprezentat prin Primarul Municipiului Bacău LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, 
denumit în continuare proprietar  

si 

SPORT CLUB MUNICIPAL Bacău, cu sediul în Bacau, str.Pictor Th.Aman nr.94, nr.de 
identificare în Registrul Sportiv BC/11/00005/2001, cod de înregistrare fiscală  4278566, 
reprezentat prin Director –SARBAN ION,  denumit în continuare administrator,  

a intervenit, în temeiul art.861,867-870,1166 și urm.din Codul Civil, al art.108, alin. (2) lit.a, 
art.297 alin.(1) lit.a, art.298, 299 și 300 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, a H.C.L. nr............. privind darea în administrare a spațiului în suprafață de 246mp 
situat în imobilul P.T. nr.31 din Bacău, str.Bucegi 140A, aflat în domeniul public al municipiului 
Bacău  către Sport Club  Municipal Bacău, prezentul contract de administrare. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 MUNICIPIUL BACĂU dă in administrarea Sport Club  Municipal Bacău suprafața 
construită de 246mp situată în imobilul  din str. Bucegi  nr.140A (incinta PT 31) din Bacău. 

2.2 Dreptul de administrare constă în posesia, folosința și un drept de dispoziție limitat asupra 
bunului individualizat, prin exercițiul acestuia neputându-se aduce atingere regimului juridic al 
proprietății asupra bunului, constând în inalienabilitate, insesizabilitate și imprescriptibilitate. 

III. DESTINAŢIA BUNULUI  DAT  ÎN ADMINISTRARE 

3.1 Bunul prevazut la punctul 2.1, este dat in administrare, în vederea desfășurării de activități de 
pregătire a secțiilor de  lupte, box și haltere ce aparțin Sport Club  Municipal Bacău.  

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1 Prezentul contract se incheie  pentru o perioadă de 5 ani, de la data de  ........  până la data de 
...................  



4.2. Contractul poate fi prelungit, prin acordul părților, pentru o perioadă stabilită de comun 
acord.  

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

5.1. Drepturile si obligaţiile proprietarului 

a) să predea bunul menționat la punctul 2.1, cu datele de identificare de mai sus, în starea tehnică 
în care acestea se găsesc, prin Proces Verbal de predare-primire;  

b) de a verifica periodic dacă administratorul folosește bunul potrivit destinatiei  fără a-l 
deterioara;  

5.2. Drepturile administratorului:  

a) de a primi in administrare bunul prevăzut la punctul 2.1  

b) de a folosi bunul primit in administrare conform prevederilor art.3.1 

5.3 Obligațiile administratorului 

a) de a folosi bunul primit în administrare potrivit destinaţiei acestuia, 

b) de a conserva şi utiliza bunul primit în administrare asemeni unui bun proprietar; 

c) de a suporta din bugetul propriu toate lucrările generate de folosinţa imobilului referitor la 
întreţinere, energie electrică, termică, apă – canal, gaz, abonament telefon/interfon, salubrizare, 
reparaţii, asigurarea bunului se va suporta integral de către administrator precum şi orice alte 
cheltuieli rezultate din folosinţa acestuia;  

d) cheltuielile rezultate din efectuarea unor eventuale îmbunătățiri aduse imobilului vor fi 
suportate integral de administrator; 

e) de a permite proprietarului verificarea periodică a bunului primit în administrare;  

f) de a nu schimba destinaţia bunului primit în administrare fără hotărâre a  Consiliului Local 
Bacau; 

h) administratorul nu poate supune imobilul executării silite și nu poate constitui garanții reale 
asupra lui; 

i)  de a ţine evidenţa extracontabilă a bunului din domeniul public dat în administrare; 

VI. RESTITUIREA BUNULUI 

6.1. Administratorul va restitui bunul la termenul stabilit de părți prin contract, în starea în care a 
fost primit, cu eventualele îmbunătățiri efectuate pe durata desfășurării prezentului contract. 

VII. INCETAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE  

7.1 Raporturile contractuale încetează la data stabilită prin prezentul contract sau prin acordul 
părților, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, conform prevederilor contractuale, 
prin restituirea bunului cel puțin în starea în care a fost primit. 

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE ADMNISTRARE 



8.1În caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către administrator, 
proprietarul poate rezilia contractul de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în 
întârziere și fără intervenţia instanţelor de judecată; 

8.2 Proprietarul nu poate solicita restituirea bunului înainte de împlinirea termenului pentru care 
s-a încheiat prezentul contract, cu excepția situației în care se modifică statutul juridic al bunului 
imobil; 

8.3 Proprietarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de administrare, în cel mult 
15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului 
și care conduc la  modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără 
intervenția unei instanțe de judecată. 

IX. CAZUL FORTUIT ȘI FORȚA MAJORĂ 

9.1 Cazurile de forţă majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundaţiilor, 
cutremurelor precum şi a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod 
expres;  

9.2 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea in termen sau/și de 
executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care ii revine, in baza 
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective 
a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.  

9.3 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 
10 zile de la data producerii evenimentului și să ia toate măsurile posibile in vederea limitării lui;  

9.4 Dacă in termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au 
dreptul să-și notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să 
pretindă daune-interese.  

X MODIFICAREA CONTRACTULUI 

10.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu 
acordul ambelor părţi, prin act adiţional.  

10.2 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii 
acestuia, care îi sunt aplicabile.  

XI. LITIGII 

11.1 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.  

11.2 În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti competente.  

 

 

 



 

 

XII. DISPOZIŢII FINALE 

12.1 Prezentul contract de administrare intră în vigoare de la data semnării lui de către părţile 
contractante.  

12.2 Prezentul contract a fost incheiat in 2 (două) exemplare, egal valabile și opozabile față de 
terți, ștampilate și semnate, în original câte 1  exemplar pentru fiecare  parte. 

12.3 Predarea primirea se va efectua in baza Procesului Verbal de Predare – Primire. 

            

PROPRIETAR                                                                         ADMINISTRATOR 

 MUNICIPIUL  BACĂU                           SPORT CLUB MUNICIPAL BACĂU 

   reprezentat prin                                                                                 reprezentat prin 

     PRIMAR                                                                                            DIRECTOR 

LUCIAN – DANIEL STANCIU-VIZITEU                                        ION SARBAN 

                                                                                               

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                CONTABIL ȘEF       

  DIRECTOR,                                                                                 LUMINITA FURNICA          

MARIANA ZAMFIR                               

 

VIZAT JURIIDC                                                                            

Cons.jr. GHEORGHE CAPSA          

 

ARHITECT SEF 

DIANA-MIHAELA MARIN 

Comp.Adm.și Inventariere Patrimoniu 

DANIELA NASTASE 

............................................................................................................................................................ 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                          ARHITECT ȘEF 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                    DIANA-MIHAELA MARIN 

 
       



 


