ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Nr. 119121 din 12.03.2021
PROIECT AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă "Sfinții Voievozi Mihail
și Gavril”C.F.R. Bacău, a unei suprafețe de teren aflate în domeniul
privat al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
Având în vedere:
- Cererea nr. 111633/ 15.02.2021 emisă de Parohia Ortodoxă "Sfinții Voievozi

Mihail și Gavril” din Bacău prin care se solicită darea în folosinţă gratuită a terenului
în suprafaţă de 1454 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău şi situat în
str. Dr. Constantin Istrate nr. 2;
- Referatul nr. 117977/10.03.2021 al Compartimentului Administrare şi Inventariere
Patrimoniu prin care se propune darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă
de 1454 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău şi situat în str. Dr.
Constantin Istrate nr. 2;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 119122/12.03.2021;
- Rapoartele Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
- H.C.L. nr. 68/ 26.02.2021 privind actualizarea H.C.L. nr. 157/ 2018 prin care s-a
aprobat însuşirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al
muncipiului Bacău;
-Prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă şi
regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 874 alin. (1), ale art. 2144, ale art. 2146 şi ale art. 2148 din Legea
nr. 287/ 2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile art. 108 lit. „d”, ale 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, modificată și completată.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c” , alin. (6) lit.„b” din OUG nr. 57/
2019 privind Codul Administrativ, modificată șă completată:
HOTĂRĂŞTE
ART. I – Se aprobă darea în folosinţă gratuită, către Parohia Ortodoxă "Sfinții

Voievozi Mihail și Gavril” din Bacău pe perioada existenţei construcțiilor, a
terenului în suprafaţă de 1454 mp cu nr. cadastral 81794, aflat în domeniul privat
al municipiului Bacău, situat în municipiul Bacău str. Dr.Constantin Istrate nr. 2 ,
conform - Anexa nr.l, parte integrantă a prezentei hotărâri.
ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de comodat (contract de folosinţă gratuită),
conform Anexei nr. 2 , parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3 -Predarea-primirii terenului se va face prin proces-verbal de predare primire
între părţile interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
ART. 4 - Parohia Ortodoxă " Sfinții Voievozi Mihail și Gavril " din Bacău va
suporta cheltuielile ocazionate cu întreținerea și cu utilitățile folosirii terenului
primit.
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 Parohiei
Ortodoxe " Sfinții Voievozi Mihail și Gavril " din Bacău.
ART. 7 - 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

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

ANEXA Nr.2 la Proiectul de hotărâre nr.119121/12.03.2021

CONTRACT CADRU DE COMODAT
(CONTRACT DE FOLOSINŢĂ GRATUITĂ)
NR…………………………..

CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, judeţul Bacău,
având contul 07TREZ06121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului
Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentat prin PRIMAR LUCIAN-DANIEL
STANCIU-VIZITEU, denumit în continuare comodant,
Şi
Parohia Ortodoxă ,, Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil’’ CFR Bacău cu sediul
în Bacău, str.Doctor Istrate nr.2, reprezentată prin Paroh, Preot SILVIU-,
DANIEL MATEI denumit în continuare comodatar,
a intervenit în temeiul art.861 alin.3 şi art.874 din Codul Civil, al art.108,art.129
alin.2 lit.c., alin.6 lit.a), art.349-353 din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, al HCL nr…….din…. privind ……..., prezentul contract.
CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2.1. Municipiul Bacău dă în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă
Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil’’ CFR Bacău, terenul în suprafaţă de 1454
mp , situat în Bacău, str.Dr. Constantin Istrate nr.2, nr.cadastral 81797, carte
funciară nr.81797.
CAP.III. DESTINAŢIA BUNULUI DAT ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ
Art.3.1. Bunul prevăzut la art.2.1 este dat în folosinţă gratuită întrucât se află
pe el biserica, casa praznicală și o magazie .
CAP. IV. DURATA CONTRACTULUI
Art.4.1. Prezentul contract se încheie pe durata existenţei cimitirului bisericii.
CAP.V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.5.1. Drepturile şi obligaţiile comodantului
a) să predea bunul menţionat la art.2.1, prin proces-verbal de predare-primire;
b) de a verifica periodic dacă comodatarul foloseşte bunul potrivit destinaţiei,
c) de a înceta folosinţa gratuită şi restituirea bunului, atunci când interesul public
legitim o impune.
Art.5.2. Drepturile comodatarului:
a) de a primi în folosinţă gratuită bunul prevăzut la art.2.1,

b) de a folosi bunul primit în folosinţă gratuită conform destinaţiei specifice la
art.3.1.
Art.5.3. Obligaţiile comodatarului
a) de a folosi bunul primit în folosinţă gratuită potrivit destinaţiei acestuia,
b) de a conserva şi utiliza bunul primit în folosinţă gratuită asemenea unui bun
proprietar,
c) de a suporta din bugetul propriu toate lucrările şi cheltuielile aferente generate
de folosinţa imobilului referitor la întreţinere,energie electrică, salubrizare, se va
suporta integral de către comodatar precum şi orice alte cheltuieli rezultate din
folosinţa acestuia;
d) de a permite comodantului verificarea periodică a bunului primit în folosinţă
gratuită;
e) de a nu schimba destinaţia bunului primit în folosinţă gratuită fără hotărâre a
Consiliului Local Bacău;
f) comodatarul nu poate supune imobilul executării silite şi nu poate constitui
garanţii reale asupra lui;
g) de a informa comondantul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de
proprietate privată, precum şi de existenţa unor cauze sau iminenţa producerii
unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;
h) folosinţa dobândită în baza HCL nr……….nu poate fi transmisă nici oneros
şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.
CAP. VI. RESTITUIREA BUNULUI
Art.6.1. Comodatarul va restitui bunul la termenul stabilit de părţi prin contract,
în starea în care a fost primit, cu eventualele îmbunătăţiri efectuate pe durata
desfăşurării prezentului contract,liber de orice sarcini.
CAP.VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT
Art.7.1. Raporturile contractuale încetează la data stabilită prin prezentul
contract sau prin acordul părţilor, prin restituirea bunului.
Art.7.2. Raporturile contractuale încetează dacă una dintre părţi cesionează
drepturile şi obligaţiile sale fără acordul celeilalte părţi.
CAP. VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE COMODAT
Art.8.1. În caz de nerespectare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de
către comodatar, comodantul poate rezilia contractul de plin drept, fără trecerea
vreunui termen, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de
judecată,

Art.8.2. Comodantul nu poate solicita restituirea bunului înainte de împlinirea
termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract, cu excepţia situaţiei în care
se modifică statutul juridic al bunului imobil;
Art.8.3. Comodantul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de
comodat, în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc în modificarea clauzelor
contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere şi fără
intervenţia unei instanţe de judecată.
CAP.IX. CAZUL FORTUIT ŞI FORŢA MAJORĂ
Art.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.
Art.9.2. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexercitarea în
termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător total sau/şi parţial a oricărei
obligaţii care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa
majoră, aşa cum este definită de lege.
Art.9.3. Partea care invocă forţa majora este obligată să notifice în scris celeilalte
părţi în termen de 10 zile de la data producerii evenimentului şi să ia toate
măsurile posiblie în vederea limitării lui;
Art.9.4. Dacă în termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu
încetează, părțile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.
CAP.X MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art.10.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă
notificare scrisă, cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional.
Art.10.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale
ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.
CAP.XI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI
Art.11.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una
dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la
adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
Art.11.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

Art.11.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în
prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
Art.11.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi
dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la
alineatele precedente.
CAP.XII. LITIGII
Art.12.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea
prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea
acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
Art.12.1. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă,
părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
CAP.XIII. DISPOZIŢII FINALE
Art.13.1. Sancţiuni
Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie
considerate potrivit legii penale, infracţiuni, încălcarea prevederilor art.5.3 din
prezentul contract, care se sancţionează conform prevederilor art.352 din OUG
nr.57/2019.
Art.13.2. Prezentul contract de comodat intră în vigoare de la data semnării lui
de către părţile contractante.
Art.13.3. Prezentul contract a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, egal valabile
şi opozabile faţă de terţi, ştampilate şi semnate, în original câte 2 (două)
exemplare pentru fiecare parte.
Art.13.4. Predarea primirea se va efectua în baza Procesului Verbal de Predare –
Primire.
COMODANT,
Municipiul Bacău
prin
PRIMAR
LUCIAN-DANIEL
STANCIU-VIZITEU
DIRECŢIA JURIDICĂ

COMODATAR,
Parohia Ortodoxă ,,Sfinții Mihail și
Gavril’’CFR Bacău
prin
PAROH
PREOT SILVIU-DANIEL MATEI

DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
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DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
IONEL IULIAN STAN
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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
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LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Nr. 119122 din 12.03.2021

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă
"Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” C.F.R. Bacău, a unei suprafețe de teren aflate în
domeniul privat al municipiului Bacău

Prin cererea nr.111633/15.02.2021 inaintată de Parohia Ortodoxă ”Sfinții
Voievozi Mihail și Gavril” C.F.R. Bacău se solicită transmiterea dreptului de
folosință gratuită a terenului in suprafață de 1454 mp pe care sunt construite lăcașul
de cult, casa praznicală și o magazine .
Având în vedere faptul că Parohia Ortodoxă " Sfinții Voievozi Mihail și
Gavril” este o instituţie de utilitate publică, inteţionăm să venim în sprijinul
comunităţii prin darea în folosinţă gratuită a unui teren, ce va fi conservat şi utilizat
de parohie conform destinaţiei primite. Totodată, menţionăm că parohia va suporta
din bugetul propriu toate lucrările şi cheltuielile aferente generate de folosinţa
imobilului referitor la întreţinere, precum și pentru folosirea utilităților terenului
primit.
Printre alte obligaţii ale parohiei se numără şi următoarele: de a conserva şi
utiliza bunul primit în folosinţă gratuită asemenea unui bun proprietar, de a suporta
din bugetul propriu toate lucrările şi cheltuielile aferente generate de folosinţa
imobilului referitor la întreţinere, energie electrică, salubrizare, precum şi orice alte
cheltuieli rezultate din folosinţa acestuia; de a permite comodantului verificarea
periodică a bunului primit în folosinţă gratuită; de a nu schimba destinaţia bunului
primit în folosinţă gratuită fără hotărâre a Consiliului Local Bacău; comodatarul nu
poate supune imobilul executării silite şi nu poate constitui garanţii reale asupra lui;

de a informa comondantul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate
privată, precum şi de existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente
de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului; să nu transmită folosinţa
dobândită nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.

Față de cele prezentate anterior, rog autoritatea deliberativă să hotărască.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr. 119123/1/12.03.2021
RAPORT
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de
hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă "Sfinții Voievozi Mihail și
Gavril” C.F.R Bacău, a unei suprafețe de teren aflate în domeniul privat al municipiului Bacău

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:
-Prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă şi regimul
general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează:
Art. 8 alin.(l) Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică. Ele se
organizează şi funcţionează în baza prevederilor constituţionale şi ale prezentei legi, în mod
autonom, potrivit propriilor statute sau coduri canonice.
- Prevederilor art. 874 alin. (1), art.2144, art. 2146 şi art. 2148 din Legea 287/ 2009 privind
Codul Civil republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează:
Art. 874 (l) Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit,
pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică ;
Art.2144 Imprumutul este de doua feluri: imprumutul de folosinta, numit si comodat, si
imprumutul de consumatie.
Art. 2146 Împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită
comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi
de acest bun, cu obligaţia de a-1 restitui după un anumit timp.
Art. 2148 (1) Comodatarul este ţinut să păzească şi să conserve bunul împrumutat cu prudenţa
şi diligenţa unui bun proprietar.
(2) Comodatarul nu poate folosi bunul împrumutat decât în conformitate cu destinaţia acestuia
determinată prin contract ori, în lipsă, după natura bunului. El nu poate permite unui terţ să îl
folosească decât cu aprobarea prealabilă a comodantului.
- Prevederilor 108 lit. „d”, ale 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, cu
modificările și completările ulterioare, care precizează:
Art. 108 Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, ca bunurile ce aparţin domeniului
public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:
a) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.
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
Art. 349.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 aprobă darea in folosinţă gratuită va cuprinde următoarele:
a) datele de identificare a bunului si valoarea de inventar a acestuia;
b) in cazul bunurilor cu regim special, indicarea reglementarilor legale specifice privind paza
si proiecţia;
c) destinaţia bunului;
d) durata pentru care se acorda folosinţa gratuita;
e) termenul la care se va realiza predarea-primirea materiala a bunului;
f) obligaţiile instituţiei de utilitate publica beneficiara;
g) entitatea care suporta cheltuielile de intretinere a bunului, potrivit destinaţiei sale;
h) modalitati de angajare a răspunderii si sancţiuni;
Art,362 (2) Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date in
folosinţă gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care
desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.
(3) Dispoziţiile privind darea in administrare, concesionarea, închirierea şi darea in folosinţă
gratuită a bunurilor aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativteritoriale se aplica in mod corespunzător.
-Prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”c” şi alin. (6) lit.”b” OUG nr. 57/ 2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:
Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului;
(6) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau
închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în
condiţiile legii;
- şi poate fi supus spre dezbatere
DIRECTOR EXECUTIV
CIPRIAN FANTAZA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
ARHITECT ŞEF
COMPARTIMENT ADMINISTRARE ŞI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
Nr. 119123/2/12.03.2021

RAPORT
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului la proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către
Parohia Ortodoxă "Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” C.F.R Bacău, a unei
suprafețe de teren aflate în domeniul privat al municipiului Bacău

Proiectul de hotărâre prevede darea în folosinţă gratuită,pe durata
existenţei construcțiilor, a terenului în suprafaţă de 1.454 mp situat în Bacău, str. Dr.
Constantin Istrate nr.2 mp, către Parohia Ortodoxă ,,Sfinții Voievozi Mihail și
Gavril’’ CFR Bacău, pe care se află biserica, casa praznicală și o magazie.
Terenul este înscris în inventarul domeniului privat al Municipiului Bacău.
Potrivit legislaţiei în vigoare, cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate
publică. Ele se organizează şi funcţionează în baza prevederilor constituţionale şi ale
prezentei legi, în mod autonom, potrivit propriilor statute sau coduri canonice.
De asemenea, sunt persoane juiridice şi părţile componente ale cultelor, aşa cum
sunt menţionate în statutele sau codurile canonice proprii, dacă îndeplinesc cerinţele
prevăzute în acestea.
Cultele funcţionează cu respectarea prevederilor legale şi în conformitate cu
propriile statute sau coduri canonice, ale căror prevederi sunt aplicabile propriilor
credincioşi.
Autorităţile publice cooperează cu, cultele în domeniile de interes comun şi sprijină
activitatea acestora.
Art.297 alin.(1) lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ prevede
: ,,Autoriţăţile decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de exercitare a
dreptului de proprietate publică, respectiv: darea în folosinţă gratuită’’.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre.
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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, modificată și completată vă
informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind darea în
folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă "Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” C.F.R
Bacău, a unei suprafețe de teren aflate în domeniul privat al municipiului Bacău, în
vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data
de 12.03.2021 să le depuneţi în format letric la Secretarul General al Municipiului
Bacău.
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REFERAT

Prin cererea nr. 111633/15.02.2021, anexată, Parohia Ortodoxă ,,Sfinții
Voievozi Mihail și Gavril” CFR Bacău, cu sediul în Bacău, str.Doctor Istrate nr.2,
solicită potrivit Legii nr.489/2006, transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a
terenului în suprafaţă de 1454 mp situat în Bacău, str.Dr. Constantin Istrate nr.2, pe
care sunt construite lăcașul de cult, casa praznicală și o magazie.
Biserica cu hramul ,,Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” a fost construită de către
obștea enoriașilor din parohie cu osârdia primului preot PC Constantin Ionescu ajutat
de un comitet de 30 de credincioși pensionari în frunte cu epitropul Iordache Rusu
de profesie cadru didactic.
Întrucât biserica, casa praznicală și magazia aparțin Parohiei Ortodoxe ,,Sfinții
Voievozi Mihail și Gavril’’ CFR Bacău este necesar și atribuirea în folosință gratuită
a terenului pe care se află situate aceste construcții.
Terenul în suprafață de 1.454 mp situat în Bacău, str. Dr. Constantin Istrate nr.2,
care poate fi atribuit în folosință către Parohia Ortodoxă ,,Sfinții Voievozi Mihail și
Gavril’’CFR Bacău, este înscris în inventarul domeniului privat al Municipiului
Bacău, nu este revendicat în conformitate cu legile proprietăţii potrivit rezoluţiei
pusă de către Compartiment Cadastru pe documentația cadastrală nr.81797, și are
valoare de inventar de 198.267 lei .
În acest context şi în conformitate cu:
- prevederile art.108 lit.d), art.129 alin.6 lit.b), art.196 alin.1 lit.,,a”, art.349
, art.362 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 03.07.2019
privind Codul administrativ ;
- prevederile art.8 alin.(1) şi (2) din Legea nr.489/2006 privind libertatea
religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările şi completările
ulerioare,

- prevederile art.874 alin.1, art.918 alin.(1), art.2144,art.2146 şi art.2148 din
Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată şi
completată;
- cererea Parohiei Ortodoxe ,,Sfinții Voievozi Mihail și Gavril’’ ,
înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 111633/15.02.2021,
- documentaţia cadastrală nr.81797, extras de carte funciară
nr.81797/27.01.2021,
propunem promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local Bacău
privind:
1. darea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă ,,Sfinții Voievozi Mihail
și Gavril’’CFR Bacău, a terenului în suprafaţă de 1454 mp situată în Bacău
str.Dr. Constantin Istrate nr.2., conform documentației cadastrale
nr.81797, anexa 1 la prezentul referat, pe perioada existenței construcțiilor,
2. Parohia Ortodoxă ,,Sfinții Voievozi Mihail și Gavril’’CFR Bacău va suporta
cheltuielile ocazionate cu întreţinerea şi cu utilităţile folosirii terenului primit;
3. condiţiile şi modalităţile de folosinţă, obligațiile Parohiei Ortodoxe ,,Sfinții
Voievozi Mihail și Gavril’’ CFR Bacău, modalitățile de angajare a răspunderii și
sancțiunile sunt prevăzute în Contractul de Comodat (Contractul de folosință
gratuită) , care se va încheia între părţi, Anexa nr.2 la prezentul referat,
4. predarea-primirea terenului se va face prin proces-verbal de predare-primire
între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării HCL.
Faţă de cele prezentate vă rugăm să aprobați prezentul referat și să inițiați un
proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 1.454 mp
teren situat în Bacău, str.Dr.Constantin Istrate nr.2, către Parohia Ortodoxă ,,Sfinții
Voievozi Mihail și Gavril’’CFR Bacău .
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