
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA             

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  BACĂU 

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU                   

Nr. 180126 din 18.11.2021 

          APROB 

          PRIMAR 

       LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 

 

REFERAT 

Având în vedere: 

-  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; 

- prevederile art.112, alin.2, alin.6 din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

propunem promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local Bacău privind: 

 

1.  demararea procedurilor în vederea realizarii realizării de către municipalitate a obiectivului de 

investiții ” Amenajare teren de sport multifuncțional și loc de joacă pentru copii” pe terenul de 

sport în suprafață de 1.608mp, CF nr.76510, nr. cadastral.6541, situat în str. Tecuciului nr.17, 

parte din baza materială a Liceului Tehnologic ”PETRU RAREȘ” Bacău, cu valoarea de 

inventar 350.892,00lei, aflat în domeniul public al municipiului Bacău. 

Amplasamentul, pe care se va realiza obiectivul de investitții ” Amenajare teren de sport 

multifuncțional și loc de joacă pentru copii” se află în intravilanul localității și apartine 

domeniului public al municipiului Bacău și este în administrarea Liceului Tehnologic ” PETRU 

RAREȘ”  Bacău. 

Având în vedere deficitul de spații verzi în interiorul municipiului, raportat la numărul de 

locuitori, se impun o serie de măsuri cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții prin amenajarea de 

spații care să încurajeze activitățile în aer liber, fără să afecteze fondul plantat existent, al 

protejării și gestionării durabile a spațiilor verzi existente și al creșterii standardelor de viață a 

locuitorilor. 

Prin realizarea acestor investiții, municipalitatea dorește să construiască locuri de joacă 

pentru copii și să ofere o alternativă cât mai sigură pentru activitățile de joacă în aer liber. 

Necesitatea realizării acestei investiții constă în:  

- Dezvoltarea armonioasă a copiilor, atât din punct de vedere social cât și fizic; 



- Practicarea activităților în aer liber, cu un caracter sportiv;  

- Dezvoltarea reflexelor și a coordonării motorii; 

- Combaterea sedentarismului. 

Locurile de joacă au un rol important în stimularea, atât a dezvoltării fizice, cât și a celei 

intelectuale a copiilor. O amenajare adecvată a spațiului de joacă oferă copiilor oportunități 

excelente pentru o bună creștere și dezvoltare, precum și pentru petrecerea timpului liber în mod 

agreabil. 

Deşi un loc de joacă şcolar poate părea doar distractiv, o serie de beneficii provin din 

faptul că elevii petrec timp cu alţi copii folosind echipamente de joacă. Efectele pozitive ale unui 

loc de joacă pentru şcoli depăşesc cu mult nivelul exerciţiilor fizice.  

Locurile de joacă pot oferi, de fapt, experienţe esenţiale şi dezvoltare pentru copii în 

domenii atât de diverse precum: abilităţile sociale, creativitatea, rezolvarea problemelor, 

raţionamentul şi multe altele. Beneficiile pe care le poate oferi o simplă ieşire pe terenul de joacă 

sunt adesea mai profunde decât cele pe care le pot oferi chiar şi cele mai sofisticate tehnologii 

moderne bazate pe predare. 

Cum comunităţile şi proprietăţile rezidenţiale continuă să crească, este important să 

recunoaştem responsabilitatea pe care o împărtăşim de a crea spaţii de joacă pentru copii şi 

familii.  

        Prevederile cuprinse în HCL, vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Patrimoniu, 

Serviciul  Evidență Patrimoniu, Direcția Tehnică, Serviciul Tehnic Investiții. 

În acest sens, în conformitate cu prevederile art.136 (1) (2) (3) din OUG nr.57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ, vă rugăm să aprobați prezentul referat în forma prezentată și să 

inițiati proiect de HCL. 

 

Faţă de cele prezentate, vă rugăm dispuneţi.    

 

 

 

 

 

 

  

ȘEF SERVICIU 

Bardașu Cristina 

  

 

 

   

 
BC/BC/Ds.C-VII-6/Ex.2 

 

 



 

SERVICIUL EVIDENŢĂ PATRIMONIU 

Nr 180325/1 din 19.11.2021 

 RAPORT  

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

proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor în vederea realizarii de către 

municipalitate a obiectivului de investiții ” Amenajare teren de sport multifuncțional și loc 

de joacă pentru copii” pe terenul de sport, parte din baza materială a Liceului Tehnologic 

”PETRU RAREȘ” Bacău, situat în str. Tecuciului nr.17 

 

Sportul și educația fizică contribuie în mod esențial la dezvoltarea fizică armonioasă, 

menținerea stării de sănătate la cote optime precum și la întărirea spiritului de echipă și a celui de 

competiție. De aceea, practicarea sportului de către tineri este o necesitate imperativă ale cărei 

beneficii pe termen scurt mediu și lung sunt foarte însemnate. 

Având in vedere faptul că tinerii sunt din ce în ce mai atrași de activități statice 

(computer, filme etc.) în detrimentul celor care implică sport și mișcare, este necesară 

implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea tinerilor către activitățile sportive. 

În vederea asigurării unor condiţii optime pentru dezvoltarea anumitor sporturi, se dorește 

realizarea unui teren de sport multifuncţional și loc de joacă pentru copii, oferind astfel 

atractivitate pentru petrecerea timpului liber în mod sănătos a celor care doresc acest lucru. 

 Amplasamentul, pe care se va realiza obiectivul de investitții ” Amenajare teren de sport 

multifuncțional și loc de joacă pentru copii” se află în intravilanul localității și apartine 

domeniului public al municipiului Bacău și este în administrarea Liceului Tehnologic ” PETRU 

RAREȘ”  Bacău. 

Această  investiție este oportună și necesară având în vedere efectele pozitive ce le va 

produce asupra elevilor și tinerilor. 

Proiectul de hotărâre, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu  modificările și completările. 

        Față de cele precizate în prezentul, proiectul de hotărâre poate fi supus spre dezbatere. 

 
 

 

ȘEF SERVICIU 

BARDAȘU CRISTINA 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 180322 din 19.11.2021   

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor în vederea realizarii de către 

municipalitate a obiectivului de investiții ” Amenajare teren de sport multifuncțional și loc 

de joacă pentru copii” pe terenul de sport, parte din baza materială a Liceului Tehnologic 

”PETRU RAREȘ” Bacău, situat în str. Tecuciului nr.17 

 

În scopul de a îmbunătăţi calitatea şi cantitatea activităților sportive într-o regiune, 

numărul de suprafeţe de joc trebuie să crească. Terenurile multisport furnizează garantat 

jucătorilor, un mediu bun în care să se bucure de joc şi să-şi dezvolte abilităţile. Ele reprezintă un 

spatiu propice de relaxare și mișcare, de aceea, printre beneficiari acestor terenuri se numară tot 

mai multe școli. 

 Terenurile multisport sprijină o serie de nevoi sociale şi comunitare: 

• Dezvoltarea relaţiilor dintre echipe, comunitatea locală 

• Promovarea incluziunii sociale şi a dezvoltării personale 

• Prevenirea delicvenţei şi a ofensei în rândul tinerilor 

• Servirea ca un accelerator pentru reînnoirea urbană 

• Prevenirea obezităţii şi a altor probleme legate de sănătate 

În majoritatea cazurilor, copiii, după terminarea orelor și a temelor de casă își petrec timpul fie în 

fața calculatorului, a televizorului sau jucându-se în jurul casei, în locuri neamenajate sau 

improvizate, adesea improprii.  

Sportul şi educaţia fizică contribuie în mod esenţial la dezvoltarea fizică armonioasă, menţinerea 

stării de sănătate la cote optime, precum şi la întărirea spiritului de echipă si a celui de 

competiţie. De aceea, practicarea sportului de către tineri este o necesitate imperativă ale cărei 

beneficii pe termen scurt, mediu şi lung sunt foarte însemnate.  

Oportunitatea investiţiilor este justificată de necesitatea punerii în valoare a spațiilor 

existente și a creării unor locuri de joacă pentru copii.  

Amenajarea unui teren de sport multifuncțional și a unor locuri de joacă pentru copii la 

standarde ridicate, în condiţii calitative avantajoase este oportună şi prezintă multiple avantaje, 

spre exemplu:  

- asigurarea unor condiţii calitative ridicate;  

- asigurarea atragerii tinerilor către mişcare în aer liber în detrimentul activităţilor sedentare prin 

infiintarea unor spații amenajate adecvat;  

- asigurarea unui plus de valoare prin crearea unui impact vizual plăcut, în condiţii calitative 

ridicate, cu o durată de viaţă mare şi cu costuri de exploatare foarte reduse. 



Locurile de joacă şi echipamentele de joacă ajută la facilitarea dezvoltării cognitive a 

copilului în timpul jocului, deoarece copiii sunt în stadiu de dezvoltare şi învaţă prin impresia 

senzorială, prin activităţile motorii şi prin interacţiunea dintre cele două. Spaţiile de joacă oferă 

locuri în care copiii işi pot îmbogăţi, construi şi extinde dezvoltarea cognitivă prin joc. 

        Pornind de la caracteristicile ambientale ale zonei, terenul de sport multifuncțional și locul 

de joacă pentru copii,  propus,  va avea un colorit viu, dinamic şi atrăgător. Realizarea  

obiectivului de investiții a municipalității va fi făcut în spațiul existent, destinat activității 

sportive, utilizându-se materiale și produse de înaltă generație, nefiind utilizate substanţe și 

produse chimice cu impact negativ asupra mediului ambiant. 

Aceste terenuri de sport încurajează copiii şi tinerii deopotrivă să fie mai activi şi să facă 

mai mult sport. 

 

Față de cele prezentate, rugăm să hotărâți. 

 

 

 

 
 

                                               PRIMAR 
                                             LUCIAN DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 180325 din 19.11.2021 

CĂTRE 

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU 

DIRECȚIA JURIDICĂ 

 

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

procedurilor în vederea realizarii de către municipalitate a obiectivului de investiții 

” Amenajare teren de sport multifuncțional și loc de joacă pentru copii” pe terenul 

de sport, parte din baza materială a Liceului Tehnologic ”PETRU RAREȘ” Bacău, 

situat în str. Tecuciului nr.1,  în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de 

specialitate. Vă rugăm ca până la data de 19.11.2021 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 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  BACĂU 

Nr. 180319 din 19.11.2021    

PROIECT AVIZAT 

            SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                               NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind demararea procedurilor în vederea realizarii de către municipalitate 

a obiectivului de investiții ” Amenajare teren de sport multifuncțional și loc de 

joacă pentru copii” pe terenul de sport, parte din baza materială a Liceului 

Tehnologic ”PETRU RAREȘ” Bacău, situat în str. Tecuciului nr.17 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU            
 Având in vedere: 

- Referatul nr. 180126 din 18.11.2021 înaintat de Direcția Patrimoniu-Serviciul 

Evidență Patrimoniu prin care propune demararea procedurilor în vederea realizarii 

de către municipalitate a obiectivului de investiții ” Amenajare teren de sport 

multifuncțional și loc de joacă pentru copii” pe terenul de sport, parte din baza 

materială a Liceului Tehnologic ”PETRU RAREȘ” Bacău, situat în str. Tecuciului 

nr.17  ; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 180322 din 

19.11.2021;  

-Raportul Direcției Juridice, înregistrat cu nr. 180325/1/19.11.2021; 

- Raportul Serviciului Evidență Patrimoniu, înregistrat cu nr.180325/2/ 19.11.2021; 

- Prevederile art.112, alin.(1) alin.(2) din Legea nr.1/2011, Legea educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare,  modificată și completată; 

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

ale art. 243 alin. (1)  lit.a) și b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 

2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;   

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1)  și alin. (14)  din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată: 

 

                                             H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.(1) Se aprobă  demararea procedurilor în vederea realizarii obiectivului de 

investiții ” Amenajare teren de sport multifuncțional și loc de joacă pentru copii” 

pe terenul de sport, parte din baza materială a Liceului Tehnologic ”PETRU 

RAREȘ” Bacău, situat în str. Tecuciului nr.17. 

 (2) Amplasamentul prevăzut la alin. (1) se află în domeniul public al municipiului 

Bacău, are suprafața de 1.608mp, înscris in  CF nr.76510 cu nr. cadastral 6541, 

situat în str. Tecuciului nr.17 cu valoare de inventar 350.892,00 lei . 

 



Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Direcția  Patrimoniu - Serviciul  Evidență Patrimoniu, Direcția 

Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții. 

 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și  Direcția  

Patrimoniu - Serviciul  Evidență Patrimoniu, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic 

Investiții. 

 

Art.4.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ  

NR. 180325/2 din 19.11.2021 

 

 

RAPORT 

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

proiectul de hotărâre privind demararea  procedurilor in vederea realizării de către 

municipalitate a obiectivului de investiții ” Amenajare teren de sport multifuncțional și loc 

de joacă pentru copii” pe terenul de sport, parte din baza materială a Liceului Tehnologic 

”PETRU RAREȘ” Bacău, situat în str. Tecuciului nr.17 

 

 

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

 

 

- Prevederilor art.112, alin.(1), alin.2 din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare,  care precizează:  
Art.112 (1) Unitatile de invatamant de stat pot detine in administrare bunuri proprietate publica, cele de 

invatamant particular au drept fundament proprietatea privata, iar cele de invatamant confesional apartin, 

in functie de entitatea care le-a infiintat, uneia dintre cele doua forme de proprietate. 

(2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, 

gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, 

fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente 

ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de 

administraţie, conform legislaţiei în vigoare. 

 

- Prevederilor art. 140 alin. (1) şi (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) şi ale art. 

243 alin. (1), lit. ”a” şi ”b” din OUG nr. 57/ 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 îndeplineşte, 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,cu 

modificările și completările ulterioare, 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 centrale (14)  Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în 

toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor 

autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege. 
 

 

-şi poate fi supus spre dezbatere 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 


