
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 122501 din 25.03.2021 
                                                                                           PROIECT AVIZAT 

   SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE- OVIDIU POPOVICI 

       

          PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind demararea procedurilor legale, în vederea exproprierii imobilului 

monument istoric ”Hotel Athenee Palace”, în prezent ”Hotel Central”, din Bacău  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU            
 Având în vedere: 

- Referatul nr.122308/ 24.03.2021 înaintat de către Direcția Arhitect-Șef- 

Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu prin care se propune 

inițierea unui proiect de hotărâre privind privind demararea procedurilor 

legale, în vederea exproprierii imobilului-monument istoric ”Hotel Athenee 

Palace”, în prezent ”Hotel Central”, din Bacău  ; 

-Nota internă nr.121164/ 22.03.2021 primită din partea Serviciului 

Implementare Proiecte; 

- Prevederile art. 2 alin. (1) lit.”m”, alin. (3) lit.”e”, art. 5 alin. (1) din Legea 

nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

-Prevederile art. 4 alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 255/201, aprobate prin H.G. nr.53/2011 cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Prevederile art. 24^1 din Legea nr.350/ 2001 privind amenajarea teritoriului 

și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art. 9, art.10 alin. (3), art. 45 din Legea nr. 422/ 2001 privind 

protecția monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările  

ulterioare; 

-Prevederile art. 562 alin. (3) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil , cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art.10 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 122502 din 

25.03.2021; 

-Raportul Direcției  Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 122504 

din/1 25.03.2021; 

-Raportul Direcției Arhitect –Șef , înregistrat cu nr. 122504/2 din 25.03.2021; 

- Prevederile art.140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit.ʺaʺ, ale art. 197 

alin. (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, modificată şi completată; 



 În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.”b”  alin. (4) lit. ”d” și lit ”e” 

din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1.- Se aprobă demararea procedurilor legale, în vederea exproprierii 

imobilului monument istoric ”Hotel Athenee Palace”, în prezent ”Hotel 

Central”, din Bacău, aflat în proprietate privată, situat in Bacău, str. Nicolae 

Bălcescu nr 8, înscris in lista monumentelor istorice - cod BC – II – m – B – 

00772 și în Cartea Funciară nr. 62118 Bacău, ce se compune din: 

- teren in suprafata de 501 mp (din masuratori) – 362 mp in indiviziune, avand 

nr.cad. 7373, 

- Constructie in suprafata construita desfasurata de 1.266 mp, avand nr. Cad. 

7373-C1, compusa din: 

o parter in Sc= 33 mp, nr.cad. 7373, 

o etaj I in Sc=420 mp, nr.cad. 7373/-;1, 

o etaj II in Sc= 438 mp, nr.cad. 7373/-;2, 

o etaj III in Sc=375 mp, nr.cad. 7373/-;3, 

  în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public 

local. 

 

Art.2.-În vederea demarării procedurilor prevăzute la art.1, Primarul 

Municipiului Bacău va efectua demersurile legale pentru obținerea avizului 

Ministerului Culturii și Cultelor. 

 

Art.3-Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri prin Direcția Arhitect-Șef -Compartiment Administrare și 

Inventariere Patrimoniu. 

  

Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, 

Direcția Arhitect-Șef -Compartiment Administrare și Inventariere 

Patrimoniu. 

 

Art.5.-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 

 

                                                                                                                               



 

 

 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 122502 din 25.03.2021 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind privind demararea procedurilor legale, în vederea 

exproprierii imobilului-monument istoric ”Hotel Athenee Palace”, în prezent ”Hotel Central”, din 

Bacău 
 

 
Imobilul Hotel Central a fost pus în funcțiune în perioada 1921 – 1929, suferind reparații 

capitale cu modificări capitale în anii 1977, 1986 și 1999. Clasificat ca monument istoric de rang 

B,prezentand o importanța deosebita din punct de vedere al patrimoniului cultural național și local,  

este intr-o stare avansata de degradare, ce reclama adoptarea unor masuri urgențe de intervenție si 

executarea unor lucrari de reabilitare controlata, inclusiv înlăturarea interventiilor neadecvate 

executate de-a  lungul timpului.  

Construcția a purtat numele de Palatul Mărăști, cuprindea o sala de teatru și cinematograf, 

împreună cu hotelul de prim rang. Acest nume i-a fost conferit în memoria luptelor victorioase ale 

Armatei Române din Primul Război Mondial de la Mărăști, de pe teritoriul Județului Vrancea. 

Inaugurat la 27 martie 1926, evenimentul s-a bucurat de prezența MS Regina Maria. Această clădire 

monumentală a fost construită între anii1927-1929, după planul arhitectului Ionescu Berechet. 

Viziunea privind protejarea și conservarea patrimoniului cultural construit din municipiul 

Bacau ia în considerare faptul că acesta reprezintă o parte a patrimoniului cultural național și 

european. Prezervarea patrimoniului cultural reprezintă o obligație națională, județeană și locală, 

responsabilitatea fiind împarțită între Statul roman în calitate de protector al patrimoniului cultural 

prin intermediul institutiilor și autorităților cu atribuții în domeniu, administrațiile publice locale, 

comunități și cetățeni. 

După adoptarea acestei hotărâri de inițiere a demersurilor , U.A.T. Municipiul Bacău va 

solicita avizul Ministerului Culturii și Cultelor, în vederea indeplinirii cerinței prevăzute în art.10 

alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protecția monumentelor istorice , republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ”Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a 

monumentelor istorice și a zonelor de protecție a acestora sau instituirea unor servituți poate fi 

inițiată și aplicată numai cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor.” 

 Având în vedere că proprietarul este în stare de lichidare judiciară iar lichidatorul desemnat 

vinde activele societății Momentul ales este oportun, deoarece proprietarul este în stare de lichidare 

judiciara, iar lichidatorul desemnat vinde activele societății. 

 

 

Fata de cele prezentate, vă rugăm sa hotarati. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

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

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. 122504/1 din 25.03.2021 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre  privind demararea procedurilor legale, în vederea exproprierii imobilului-

monument istoric ”Hotel Athenee Palace”, în prezent ”Hotel Central”, din Bacău 
 

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

- Prevederilor art. 2 alin. (1) lit.”m”, alin. (3) lit.”e”, art. 5 alin. (1) din Legea nr. 

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 

unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificarile si completarile 

ulterioare, care precizează : 

Art. 2(1) În sensul prezentei legi, sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări: 

m) lucrări de interes public local de conservare şi protejare a clădirilor de patrimoniu 

degradate;  

(3) În aplicarea prevederilor prezentei legi, expropriatorul prevăzut la alin. (2) este 

reprezentat de: 

e) unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice 

locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii 

aeroportuare proprii, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru lucrările 

de interes public de construcţie, reabilitare şi de modernizare a infrastructurii de alimentare 

cu apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi 

modernizare a staţiilor de epurare, pentru lucrările de conservare a spaţiilor verzi existente 

şi de amenajare de noi spaţii verzi, pentru lucrările de regenerare urbană, pentru lucrările 

de conservare şi protejare a clădirilor de patrimoniu şi pentru lucrările de reconfigurare a 

parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole; 

Art. 5(1) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 şi 2, expropriatorul prevăzut la 

art. 2 alin. (2) are obligaţia de a aproba prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin 

hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale sau judeţene, respectiv a Consiliului  

General al Municipiului Bucureşti, după caz, potrivit legii, indicatorii tehnico-economici 

ai lucrărilor de interes naţional, judeţean şi local, pe baza documentaţiei tehnico-economice 

aferente, amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, 

respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanţare, precum 

şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de 

expropriere, a listei proprietarilor aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, sumele 

individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de 

evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor 

publici şi termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe numele 

expropriatorului la dispoziţia proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la 

cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, prin afişare pe pagina 

proprie de internet a expropriatorului şi va fi comunicat spre avizare şi recepţie Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Amplasamentul va fi materializat prin 

bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe acesta. Autorităţile 

administraţiei publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere în 

planurile urbanistice generale ale localităţilor. Actualizarea planurilor urbanistice generale 



ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism poate fi finanţată şi de către 

expropriator. 

 

 

 

 

-Prevederilor art. 4 alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele Metodologice de aplicare 

a Legii nr. 255/201, aprobate prin H.G. nr.53/2011 cu modificările și completările 

ulterioare, care precizează: 

Art.4(2) Prin hotărârea pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere, în cazul 

lucrărilor de investiţii, se aprobă: 

a) indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean şi local, pe baza 

documentaţiei tehnico-economice aferente; 

    b) amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, 

respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz; 

    c) sursa de finanţare; 

    d) declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de 

expropriere; 

    e) lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate de 

coridorul de expropriere, identificaţi pe baza evidenţelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară şi ale unităţilor administrativ-teritoriale; 

    f) sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui 

raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele 

notarilor publici; 

    g) termenul în care sumele individuale aferente despăgubirilor se virează într-un cont 

deschis pe numele expropriatorului la dispoziţia proprietarilor de imobile. 

(5) Hotararea va fi insotita de planul topografic care contine coridorul de expropriere, 

realizat in sistem national de proiectie STEREOGRAFIC 1970, avizat si receptionat de 

catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 

(7) Listele imobilelor afectate, cele ale proprietarilor şi cele ale altor titulari de drepturi 

reale, identificaţi pe baza evidenţelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară şi ale unităţilor administrativ-teritoriale, vor cuprinde informaţiile privind: 

 a) judeţul, unitatea administrativ-teritorială, tarlaua, parcela, numele şi 

prenumele/denumirea deţinătorului, puse la dispoziţie de unităţile administrativ-teritoriale; 

 b) judeţul, unitatea administrativ-teritorială, numărul cadastral sau topografic, după caz, şi 

numărul de carte funciară, numele şi prenumele/denumirea deţinătorului terenului, 

suprafaţa înscrisă în evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

 c) suprafaţa care urmează a fi expropriată şi valoarea despăgubirii stabilită conform 

raportului de evaluare întocmit pe categorii de folosinţă pentru fiecare unitate 

administrativ-teritorială. 

-Prevederilor art. 24^1 din Legea nr.350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art. 24^1 Presedintele consiliului judetean, prin structura din cadrul aparatului de 

specialitate a Consiliului judetean condusa de arhitectul-sef, are urmatoarele atributii in 

domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului: 

    a) asigura elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritoriala si le supune 

aprobarii consiliului judetean; 

    b) asigura elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judetean; 

    c) propune asocierea, in conditiile legii, a judetului cu comunele si orasele interesate si 

coordoneaza elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale; 

    d) supune aprobarii consiliului judetean, in baza referatului tehnic al arhitectului-sef, 

documentatiile de amenajare a teritoriului; 

    e) actioneaza pentru respectarea si punerea in practica a prevederilor documentatiilor de 

amenajare a teritoriului aprobate. 



- Prevederilor art.10 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, cu modificările și completările ulterioare, care precizează : 

Art.10(3) Exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice si a 

zonelor de protectie a acestora sau instituirea unor servituti poate fi initiata si aplicata  

 

 

 

 

numai cu avizul Ministerului Culturii si Patrimoniului National. 

-Prevederilor art. 562 alin. (3) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil , cu 

modificările și completările ulterioare, care precizează: 

(3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit 

legii, cu justă şi prealabilă despăgubire, fixată de comun acord între proprietar şi 

expropriator. În caz de divergenţă asupra cuantumului despăgubirilor, acesta se stabileşte 

pe cale judecătorească. 

- Prevederilor art.140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit.ʺaʺ, ale art 197 alin. (1)   

și ale art. 243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, modificată şi completată,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 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 administrative 

(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. 

- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”b”  alin. (4) lit. ”d” și lit”e” din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ, modificată şi completată, care precizează: 

Art.129 Atributiile consiliului local 

(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului; 

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii; 

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale; 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 



CIPRIAN FANTAZA 
 

 

 

Red. C.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL  MUNICIPIULUI BACĂU 
ARHITECT SEF 
COMPARTIMENT ADMINISTRARE SI INVENTARIERE PATRIMONIU 
Nr. 122504/2 din 25.03.2021 
 

 

 

 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind   demararea  procedurilor 

legale in vederea exproprierii imobilului - monument istoric  «Hotel 

Athenee Palace», in prezent «Hotel Central» din Bacau  

 

 
  

  

Proiectul de hotărâre privind  demararea procedurilor de expropriere  a 

imobilului - monument istoric «Hotel Athenee Palace» situat in Bacau, 

str.N.Balcescu nr 8,. inscris in lista monumentelor istorice - cod BC – II - m-

B-00772,  inscris in Cartea Funciara nr.62118 a Municipiului Bacau, in vederea 

efectuarii lucrarilor de conservare si protejare de interes public local. a fost 

întocmit cu respectarea prevederilor O.U.G. nr..57/2019 privind Codul 

Administrativ, ale Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de 

utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean 

și local cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii 422/2001 

privind protecția monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare  si poate fi supus  spre dezbatere. 

 

 

ARHITECT SEF 

DIANA MIHAELA MARIN 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR.122504 din 25.03.2021 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA ARHITECT-ȘEF 

 

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

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată, vă 

informăm că v-a fost transmis pe e-mail la proiectul de hotărâre  privind 

demararea procedurilor legale, în vederea exproprierii imobilului-monument 

istoric ”Hotel Athenee Palace”, în prezent ”Hotel Central”, din Bacău, în 

vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până 

la data de  25.03.2021 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



DIRECTIA ARHITECT SEF 

 Nr. 122308/24.03.2021 

 
      APROB 

                                  PRIMAR 

               LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 

REFERAT 

 

Având  in vedere: 

- prevederilor art. 2 alin. (1) lit. m), alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, 

județean și local cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 alin. (2), (5) și (7)  din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.24^1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile art.9 alin 3, art.48 din Legea 422/2001 privind protecția monumentelor istorice, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art. 129, art.133 alin.(1), art.139 și art.196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 
 

propunem promovarea unui proiect de hotărâre privind initíerea procedurilor legale, în vederea 

expropierii  imobilului- monument istoric « Hotel Athenee Palace »  inscris in Cartea Funciara nr.62118 a 

Municipiului Bacau ce se compune din : 
- teren in suprafata de 501 mp (din masuratori) – 362 mp in indiviziune, avand nr.cad. 7373, 
- Constructie in suprafata construita desfasurata de 1.266 mp, avand nr. Cad. 7373-C1, compusa din: 

o parter in Sc= 33 mp, nr.cad. 7373, 

o etaj I in Sc=420 mp, nr.cad. 7373/-;1, 

o etaj II in Sc= 438 mp, nr.cad. 7373/-;2, 

o etaj III in Sc=375 mp, nr.cad. 7373/-;3. 

aflat in proprietate privata, situat in Bacau, str.N.Balcescu nr 8,. inscris in lista monumentelor istorice 

- cod BC – II - m-B-00772,  in vederea efectuarii lucrarilor de conservare si protejare de interes public local. 
Starea de conservare a patrimoniului construit este o prioritate a guvernării pentru orice națiune 

preocupată de prezentul și viitorul ei. Distrugerea sau degradarea patrimoniului construit înseamnă dispariția 

memoriei și a indentității culturale a cetățenilor Romaniei și, în consecință, incapacitatea de a transmite aceasta 

moștenire generațiilor viitoare.  

Distrugerea sau neglijarea acestuia înseamna totodată sărăcirea ireversibilă a contribuției României, ca 

membră a Uniunii Europene, la diversitatea culturală europeană. Protecția responsabilă și valorificarea 

patrimoniului cultural construit și a monumentelor istorice reprezintă o componentă a dezvoltării durabile a 

teritoriului național, care presupune păstrarea unui echilibru între existența resurselor, exploatarea economică 

a acestora și posibilitățile generațiilor viitoare de a dispune de acestea.  

 

 

 

 



 

Factorul agravant pentru pericolul în care se afla patrimoniul construit din Romania îl constitue însa, 

odată cu creșterea economică, presiunea investițiilor imobiliare și a dezvoltărilor necontrolate, care antrează 

distrugerea a ceea ce a mai ramas intact după demolarile agresive din anii comunismului: centrele istorice ale 

orașelor, zonele de arhitectură protejată, siturile arheologice, arhitectura rurală tradițională, și căile de acces la 

acestea.  

Aceste distrugeri sunt favorizate de menținerea - sub pretextul încurajarii dezvoltării - a unei legislații 

extrem de permisive în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului și a patrimoniului istoric.  

Sistemul național de protecție al patrimoniului construit, cu toate ca a antrenat în cele peste două decenii 

resurse umane și materiale importante, prezintă unele lacune.  

Eficiența sistemului de protectie al patrimoniului construit reflectată în indicatorii privind starea de 

conservare a monumentelor istorice la nivel național se traduce în statistici negative la nivel european. În 

condițiile unei eficiențe discutabile a sistemului de protectie a patrimoniului, la nivel național, se impune o 

abordare teritorială a domeniului, în măsura în care autoritățile publice locale-consilii județene și consilii locale 

au atribuții stabilite prin lege în ceea ce privește asigurarea protecției patrimoniului construit. 

Trebuie constatat faptul că, în ceea ce privește protejarea patrimoniului cultural și integrarea sa în marile 

proiecte de dezvoltare durabilă, România nu a pus în aplicare cu determinare și consecvență măsuri eficiente, 

în conformitate cu prevederile convențiilor internaționale la care a aderat și cu interesul public pe care îl 

reprezintă patrimoniul cultural. Rezultatul care se poate observa este o pierdere accelerată și irecuperabilă a 

patrimoniului. Această stare de fapt are deopotrivă cauze istorice și recente. Printre cauzele principale se 

numară politica de distrugere a patrimoniului cultural dusă de regimul comunist, care a inclus mutilarea 

legislației domeniului și desființarea instituțiilor de protecție, restaurare și consrvare. Din acea perioadă au 

rămas, o ușurință condamnabilă a gestului demolator, indiferența autorităților, resemnarea și nepăsarea 

comunităților locale  

Viziunea privind protejarea și conservarea patrimoniului cultural construit din municipiul Bacau ia în 

considerare faptul că acesta reprezintă o parte a patrimoniului cultural național și european. Prezervarea 

patrimoniului cultural reprezintă o obligație națională, județeană și locală, responsabilitatea fiind împarțită între 

Statul roman în calitate de protector al patrimoniului cultural prin intermediul institutiilor și autorităților cu 

atribuții în domeniu, administrațiile publice locale, comunități și cetățeni.  

Imobilul Hotel Central clasificat ca monument istoric de rang B,prezentand o importanța deosebita din 

punct de vedere al patrimoniului cultural național și local,  este intr-o stare avansata de degradare, ce reclama 

adoptarea unor masuri urgențe de intervenție si executarea unor lucrari de reabilitare controlata, inclusiv 

înlăturarea interventiilor neadecvate executate de-a  lungul timpului.  

Construcția a aparținut societății „Ocrotirea tinerelor fete”, purtând numele de Palatul Mărăști, ce 

cuprindea o sala de teatru și cinematograf, împreună cu hotelul de prim rang. Acest nume i-a fost conferit în 

memoria luptelor victorioase ale Armatei Române din Primul Război Mondial de la Mărăști, de pe teritoriul 

Județului Vrancea. Inaugurat la 27 martie 1926, evenimentul s-a bucurat de prezența MS Regina Maria. 

Această clădire monumentală a fost construită între anii1927-1929, după planul arhitectului Ionescu Berechet. 

 Clădirea este compusă din trei etaje și subsol, parterul fiind placat inițial cu piatră naturală. Hotelul are 

trei nivele cu 40 de camere. La exterior, acesta este flancat de două turnuri, iar la primul etaj este prevăzut cu 

un mic balcon. La interior, pe ancadramentul stâlpilor de susținere ai fiecărui etaj, se află mai multe miniaturi 

pictate, datând din anul ridicării construcției. 

 



 

 Clădirea Hotelului Athenee Palace este lipită de cea a Teatrului Municipal Bacovia, care se află în 

patrimoniul municipiului Bacău. Hotelul Athenee Palace ar putea fi locul ideal pentru cazarea artiştilor care au 

spectacole în municipiul Bacău, pe bani publici, pentru care, deseori municipalitatea decontează sume foarte 

mari. Imobilul are însă nevoie de reparaţii capitale, de modernizarea spaţiilor existente, dar şi de reabilitarea 

faţadei, în conformitate cu proiectul iniţial.  

Conform prevederilor Legii nr.244/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes national, județan și local , cu modificările șu completările ulterioare, art.2 

alin.(1) lit.”m”, lucrările de interes public local de conservare și protejare a clădirilor de patrimoniu degradate 

sunt declarate de utuilitate publică. 

După adoptarea acestei hotărâri de inițiere a demersurilor , U.A.T. Municipiul Bacău va solicita avizul 

Ministerului Culturii și Cultelor, în vederea indeplinirii cerinței prevăzute în art.10 alin.(3) din Legea 

nr.422/2001 privind protecția monumentelor istorice , republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

”Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice și a zonelor de protecție a acestora sau 

instituirea unor servituți poate fi inițiată și aplicată numai cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor.” 

 Momentul ales este oportun, deoarece proprietarul este în stare de lichidare judiciara, iar lichidatorul 

desemnat vinde activele societății. 

În acest context, avand in vedere atribuțile autoritatilor administratiei publice locale de asigurare a 

protecției patrimoniului cultural construit, in conformitate cu prevederile art.136, alin.1 din OUG 

nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, va rugam sa aprobati prezentul referat in forma prezentata  si 

sa initiati proiect de hotărâre. 
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