
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 122191/ 24.03.2021 

                                                                                        PROIECT AVIZAT 
     SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind scutirea de la plata chiriei pentru Sala Mare de Conferințe 
din complexul imobiliar Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, 
clădirea Centrul de Afaceri și Marketing, acordată Consiliului 

Județean Bacău în vederea desfășurării ședințelor de interes public 
județean 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
Având în vedere: 

 

- Adresa  nr. 3892/05.03.2021, primită de la Consiliul Județean Bacău, înregistrată 
la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 117533/09.03.2021, prin care solicită punerea 
la dispozitie, cu titlu gratuit, a sălii de ședințe din imobilul – Centrul de Afaceri și 
Expoziții Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, 
- Referatul nr. 121663/23.03.2021 al Compartimentului Administrare şi Inventariere 
Patrimoniu prin care se propune darea în folosinţă gratuită către Consiliul Județean 
Bacău, cu caracter temporar, a Sălii Mari de Conferințe din complexul imobiliar 
Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, clădirea Centrul de Afaceri și Marketing 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 122198/24.03.2021; 
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu 
nr.122200/1/24.03.2021; 
- Raportul Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu înregistrat cu 
nr.122200/2.24.03.2021; 
- Prevederile HCL nr. 294/ 28.12.2020 privind aprobarea pe annul 2021 a taxelor 
locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate 
prin Legea 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată; 
- Prevederile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 
alin. (1) şi ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” şi lit. ”b” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 
2019 privind Codul Administrativ: 

 



 

H O T Ă R Ă Ş T E  

             ART. I – Se aprobă scutirea de la plata chiriei aferente, pentru Sala Mare de 
Conferințe din complexul imobiliar Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, clădirea 
Centrul de Afaceri și Marketing, acordată Consiliului Județean Bacău în vederea 
desfășurării ședințelor de interes public județean. 

            ART. 2- Datele de identificare a spațiului pentru care va fi aplicată scutirea de la 
plata chiriei sunt precizate în Anexă, parte integrantă din prezenta hotarâre. 

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Compartimentul Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului. 

ART.4 -Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, 
Compartimentului Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului şi Consiliului 
Județean Bacău. 

ART.  5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre 
se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea 
legalităţii. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
B.S./ds. I-A-2/Ex.1 

 

 

 

 

 

 



 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
Nr. 122200/ 24.03.2021 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei pentru Sala Mare de 

Conferințe din complexul imobiliar Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, clădirea 
Centrul de Afaceri și Marketing, acordată Consiliului Județean Bacău în vederea 

desfășurării ședințelor de interes public județean 

Municipiul Bacău are în proprietate publică complexul imobiliar Centrul de 

Afaceri și Expoziții Bacău care include toate construcțiile existente, iar Județul 

Bacău are în proprietate publică terenul aferent, în suprafață de 5,8 ha, pe care l-a 

pus la dispoziție în baza Acordului de asociere cu nr. 2839 din 26.01.2005/612 din 

26.01.2005, pentru construirea obiectivului de investiție – Centrul de Afaceri și 

Expoziții Bacău, în cadrul Programului Phare 2004 – 2006 – 

DezvoltareaInfrastructurii Regionale. 

În clădirea denumită Centrul de Afaceri și Marketing din cadrul complexului, 

există la parter, Sala Mare de Conferințe cu o capacitate de 372 locuri și în suprafață 

utilă de 357,9 mp, care dispune de încălzire termică, aer condiționat precum și toate 

facilitățile necesare funcționării, pentru care Primăria Municipiului Bacău, suportă 

din bugetul propriu plata utilităților necesare. Ședințele stabilite de către Județul 

Bacău, pentru care se solicită punerea la dispoziție a sălii, sunt de interes public 

județean, Consiliul Județean Bacău desfășurând activitate de administrație publică 

locală, închirierea sălii având un caracter temporar și nefiind din categoria 

evenimentelor pentru care este perceput tarif de închiriere, așa cum sunt 

reglementate de HCL nr. 294/2020. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

ne oferă cadrul legislativ pentru susținerea acestei inițiative, la art. 108, lit. d) 



precizându-se următoarele: „Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc, în 

condițiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparțin 

domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie: d) date în folosință 

gratuită instituțiilor de utilitate publică”. 

Faţă de cele prezentate anterior, vă rog să hotărâţi. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
Nr. 122200/1/ 24.03.2021 

 
 
 

 
RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 
hotărâre  privind scutirea de la plata chiriei pentru Sala Mare de Conferințe din complexul 
imobiliar Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, clădirea Centrul de Afaceri și Marketing, 

acordată Consiliului Județean Bacău în vederea desfășurării ședințelor de interes public județean 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederile HCL nr. 294/ 28.12.2020 privind aprobarea pe annul 2021 a taxelor locale care 
constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 227/ 
2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată; 

- Prevederilor art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) 
şi ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” şi lit. ”b”, ale art. 349 şi ale art. 362 alin. (2) şi (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art. 140 (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 (1) In exercitarea atribuţiilor ce le revin, autoritatile administraţiei publice locale adopta 
sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmeaza: 
a) consiliul local si consiliul judeţean adopta hotarari 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica 
actele administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 
la data adoptării, respectiv emiterii 
Art. 243 (l)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 
condiţiile legii, următoarele atribuţii: 
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, 
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale 
consiliului judeţean, după caz; 
b) participa la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean 
-Prevederilor art. 129 (1) și alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 
care precizează: 
Art. 129 (1)  Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de 
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale 
administratiei publice locale sau central 
 
 



(14)  Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia 
celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii 
stabilite prin lege. 
- şi poate fi supus spre dezbatere 

DIRECTOR EXECUTIV 
    CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.B.S./ds. I-A-2/Ex.1 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 122200/ 24.03.2021 

CĂTRE 

COMPARTIMENT ADMINISTRARE ŞI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

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

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

e-mail proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei pentru Sala Mare de 

Conferințe din complexul imobiliar Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, clădirea 

Centrul de Afaceri și Marketing, acordată Consiliului Județean Bacău în vederea 

desfășurării ședințelor de interes public județean, în vederea analizării şi întocmirii 

rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 24.03.2021 să le depuneţi 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                                                                                          Anexa la HCL nr. ____ 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BACĂU 

 
 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI - IMOBIL PROPUS A FI TRANSMIS ÎN 
FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CONSILIULUI JUDEȚEAN BACĂU 

 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
BUNULUI/ADRESA 

DATE DE IDENTIFICARE VALOAREA  
DE INVENTAR 

 -lei- 

1. SALA MARE DE 
CONFERINȚE/ 
Str. Dr. Alexandru 
Șafran nr. 145 

Sala mare de Conferințe în 
suprafață utilă de 357,9mp, situată 
la parterul imobilului Centrul de 
Afaceri și Marketing, imobil 
înscris în cartea funciară nr. 
84197-C3, 
Suprafață desfășurată = 3.437 mp,  
Regim de înălţime P+2E 

1.574.316  
(valoarea totală  

a clădirii = 15.118.540) 

 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV ADJUNCT 
IULIAN IONEL STAN 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL BACĂU                APROBAT, 
MUNICIPIUL BACĂU                            PRIMAR 
ARHITECT ŞEF                                         LUCIAN DANIEL STANCIU 
VIZITEU 
COMPARTIMENT ADMINISTRARE  
ŞI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI                 
Nr. 121663/23.03.2021 
 

REFERAT 
 
 
 Având în vedere  adresa  nr. 3892/05.03.2021, primită de la Consiliul Județean 
Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 117533/09.03.2021, prin 
care solicită punerea la dispozitie, cu titlu gratuit, a sălii de ședințe din imobilul – 
Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, aparținând domeniului public al municipiului 
Bacău, supunem atenției următoarele: 

- Municipiul Bacău are în proprietate publică complexul imobiliar Centrul 
de Afaceri și Expoziții Bacău care include toate construcțiile existente, iar 
Județul Bacău are în proprietate publică terenul aferent, în suprafață de 5,8 
ha, pe care l-a pus la dispoziție în baza Acordului de asociere cu nr. 2839 
din 26.01.2005/612 din 26.01.2005, pentru construirea obiectivului de 
investiție – Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, în cadrul Programului 
Phare 2004 – 2006 – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. 

- În clădirea denumită Centrul de Afaceri și Marketing Bacău, există la 
parter, Sala Mare de Conferințe (372 locuri, 357,9 mp), care dispune de 
încălzire termică, aer condiționat precum și toate facilitățile necesare 
funcționării, pentru care Primăria Municipiului Bacău, suportă din bugetul 
propriu plata utilităților necesare; 

- Ședințele stabilite de către Județul Bacău, pentru care se solicită punerea 
la dispoziție a sălii, sunt de interes public județean, Consiliul Județean 
Bacău desfășurând activitate de administrație publică locală, închirierea 
sălii având un caracter temporar și nefiind din categoria evenimentelor 
pentru care este perceput tarif de închiriere, așa cum sunt reglementate de 
HCL nr. 294/2020. 

 
Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 874, alin.1 din 

Codul civil, precum și ale art. 108, lit. d din OUG 57/2019 – Codul administrativ, 
propunem promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului 
Bacău Bacău privind darea în folosință gratuită către Consiliul Județean Bacău, 
cu caracter temporar, a Sălii Mari de Conferințe din complexul imobiliar 



Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, clădirea Centrul de Afaceri și Marketing, 
cu datele de identificare precizate în Anexa 1. 

Predarea/primirea materială a bunului se efectuează de către administratorul 
clădirii în cauză / persoana de legătură desemnată de către Consiliul Județean Bacău 
cu ocazia fiecărei ședințe ordinare sau extraordinare organizată de unitatea 
administrativ-teritorială menționată.   

 
Odată cu acestea se transmite și dreptul de folosință gratuit asupra spațiilor 

comune (casa scării, toalete, parcare). 
 
Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați prezentul referat și să inițiați 

proiect de HCL. 
 
 
 
 DIRECTOR  EXECUTIV ADJUNCT 
                    IULIAN IONEL STAN 
                                                                                     Compartiment administrare 
                                                                                    și inventarierea patrimoniului 
                                                                                              Ec. Popa Mircea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU         
MUNICIPIUL BACĂU        
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                                                     
COMPARTIMENT ADMINISTRARE  
ŞI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI                 
Nr.  122200/2/ 24.03.2021 
  

RAPORT 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al            
primarului la proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei 
pentru Sala Mare de Conferințe din complexul imobiliar Centrul de 
Afaceri și Expoziții Bacău, clădirea Centrul de Afaceri și Marketing, 

acordată Consiliului Județean Bacău în vederea desfășurării ședințelor de 
interes public județean 

 
 Clădirea denumită Centrul de Afaceri și Marketing din complexul imobiliar 

Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, face parte din domeniul public al Municipiul 
Bacău și este înscrisă în cartea funciară nr. 84197-C3. 

 Terenul aferent complexului imobiliar mai sus menționat, în suprafață de 5,8 
ha, face parte din domeniul public al Județului Bacău și a fost pus la dispoziție în 
baza Acordului de asociere cu nr. 2839 din 26.01.2005/612 din 26.01.2005, pentru 
construirea obiectivului de investiție – Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, în 
cadrul Programului Phare 2004 – 2006 – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale.  

 Consiliul Județean Bacău, solicită punerea la dispozitie, cu titlu gratuit, a Sălii 
Mari de Conferințe din imobilul – Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, situată la 
parter, în suprafață de 357,9 mp, cu o capacitate de 372 de locuri, pentru desfășurarea 
unor activități de administrație publică locală. 

 În urma analizării situației existente s-a identificat cadrul legal care să asigure  
punerea la dispoziție a sălii de ședințe cu titlu gratuit, Consiliului Județean Bacău.  
   Proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei pentru Sala Mare 
de Conferințe din complexul imobiliar Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, clădirea 
Centrul de Afaceri și Marketing, acordată Consiliului Județean Bacău în vederea 
desfășurării ședințelor de interes public județean, a fost întocmit prin respectarea 
prevederilor din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările 
ulterioare,  motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 
DIRECTOR  EXECUTIV ADJUNCT 

IULIAN IONEL STAN 
 



 

 

 


	Nr. 122200/ 24.03.2021
	EXPUNERE DE MOTIVE
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL BACĂU
	PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
	SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
	NR. 122200/ 24.03.2021
	CĂTRE
	COMPARTIMENT ADMINISTRARE ŞI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI�DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
	REFERAT
		 	Proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei pentru Sala Mare de Conferințe din complexul imobiliar Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, clădirea Centrul de Afaceri și Marketing, acordată Consiliului Județean Bacău în vederea desfășurării ședințelor de interes public județean, a fost întocmit prin respectarea prevederilor din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,  motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

