
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR.   186702/13.12.2021                                                               

                                                                           
                                                                           PROIECT AVIZAT 

      SECRETARUL GENERAL AL  MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                            NICOLAE-OVIDIU POPOVICI  
 
 
 

PROIECT DE HOTARARE  
privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra unui autoturism care a fost 

transmis către Poliția Locală Bacău prin H.C.L.nr .214/2017 
  

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 Având în vedere: 
-Referatul  nr. 182507/25.11.2021 din partea structurii Intervenții Auto și Utilaje din cadrul 
Primăriei Municipiului Bacău care propune revocarea HCL nr. 214/2017 prin care s-a aprobat 
transmiterea în folosință gratuită  a unui autoturism către Poliția Locală a Municipiului Bacău ; 
-Expunerea de motive nr. 186704 din 13.12.2021 a Primarului Municipiului Bacău; 
-Raportul Direcției Juridice, înregistrat cu nr. 186708/1 din 13.12.2021; 
-Raportul Intervenții Auto și Utilaje , înregistrat cu nr. 186708/2 din 13.12.2021; 
-Prevederile H.C.L. nr.61 /2018 modificată prin H.C.L. nr. 9 /2021 privind inființarea Serviciului 
Municipal de Utilități Publice; 
-Adresa nr.187952/15.12.2021 înaintată de către Direcția Patrimoniu-Intervenții Auto și Utilaje  
către Poliția Locală a Municipiului Bacău prin care această instituție și-a exprimat acordul cu 
privire  la  revocarea dreptului de folosință gratuită asupra autoturismului transmis prin HCL 
nr.214/20217; 
-Prevederile HCL nr.284/2021 prin care s-a modificat organigrama și stat de funcții al aparatului 
de specialitate a Primarului municipiului Bacău; 
-Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; 
-Prevederile art.874 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, actualizat; 
- Prevederile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 
197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/3.07.2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 
 În baza dispoziţiilor art.129 alin.(1) și alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/3.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se aprobă încetarea dreptului de folosință gratuită asupra unui autoturism care a 
fost transmis către Poliția Locală Bacău prin H.C.L.nr .214/2017. 



 
Art.2 Preluarea autoturismului de la Poliția Locală a Municipiului Bacău se va efectua, 

începând cu data de 1.01.2022, pe baza unui  proces-verbal de predare –primire, în care vor fi 
consemnate date cu privire la starea fizica și tehnică a mașinii la momentul predării. 
 

Art.3 Primarul Municipiului Bacău prin  structura Intevenții Auto și Utilaje va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Art.4 Hotărârea se comunică Primarului Municipiului Bacău, structurii Intervenții Auto 
și Utilaje și Poliției Locale a Municipiului 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 BACAU, 
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red.C.S /ds.I.A1/ex.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 186704 din 13.12.2021 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra unui 
autoturism care a fost transmis către Poliția Locală Bacău prin H.C.L.nr .214/2017 

 
Prin referatele intocmite de compartimentele din cadrul Primăriei 

Municipiului Bacău se solicită punerea la dispoziție a unui autoturism în vederea 

desfășurării următoarelor activității: deplasări în teren pentru monitorizarea și 

verificare a lucrărilor, organizarea sau participarea la ședințele de progres periodice 

referitoare la stadiul implementării proiectelor precum și vizite în teren, pe 

amplasamentul lucrărilor. 

  Având în vedere cele menționate anterior, consider necesar ca autoturismul  

Volskwagen Passat, cu număr de înmatriculare BC 01 WMX  să revină în folosința 

structurilor din cadrul instituției.  

Autoturismul urmează să fie preluat de la Poliția Locală a Municipiului 

Bacău pe bază de proces- verbal de predare-primire  în care vor fi consemnate date 

cu privire la starea fizica și tehnică a mașinii la momentul predării. 

    Faţă de cele mai sus prezentate, vă rog să hotărâți. 
 

 
PRIMAR, 

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 
 
 
 
 
 
 



 
Direcția Patrimoniu 
STRUCTURA INTERVENTII AUTO SI UTILAJE 
Nr. 186708/2 din 13.12.2021                      
 
 
                                                                     RAPORT  
 
 
 
              al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la  proiectul de hotarare privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra unui 
autoturism care a fost transmis către Poliția Locală Bacău prin H.C.L.nr .214/2017 

 
Avand in vedere:   

- Prevederile HCL 61 din 19.02.2018, actualizat cu HCL 9 din 11.01.2021 privind 

infiintarea Serviciului Municipal de Utilitati Publice; 

- Prevederile HCL 434 din 14.11.2018, privind infiintarea Societatii de Servicii Municipale 

Bacau; 

- Referatul nr. 172398/21.10.2021, intocmit de Biroul Invatamant Cultura Sanatate prin 

care s-a solicitat repartizarea unui autovehicul; 

- Referatul nr. 181279/22.11.2021, intocmit de Directia Dezvoltare Strategica si Programe 

prin care s-a solicitat repartizarea unui autovehicul; 

- lipsa dotarilor cu mijloace de transport auto/utilaje; 

- numarul mare de lucrari in curs de modernizare a spatiilor verzi si lucrari planificate in 

derulare, lucrari specifice Directiei Patrimoniu; 

              
consideram oportuna incetarea transmiterii in folosinta gratuita a unui autoturism, marca 
Volkswagen Passat, cu numar de inmatriculare BC 01 WMX, catre Politia Locala a Municipiului 
Bacau. 
                
                 
 
 
                                                    DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
                                                                 ing. Claudiu Bogdan Bors 
 
 
 
 



Direcția Patrimoniu 
Structura Interventii Auto si Utilaje 
Nr. 182507 / 25.11.2021  

                                                                                                                           
APROB 

                                                                                 PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
          LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
 
 

 
                                                             REFERAT 
 
 
 

Avand in vedere : 

- Prevederile HCL 61 din 19.02.2018, actualizat cu HCL 9 din 11.01.2021 privind 

infiintarea Serviciului Municipal de Utilitati Publice; 

- Prevederile HCL 284/2021, prin care s-a modificat organigrama si statul de functii al 

Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bacau; 

- Referatul nr. 172398/21.10.2021, intocmit de Biroul Invatamant Cultura Sanatate prin 

care s-a solicitat repartizarea unui autovehicul; 

- Referatul nr. 181279/22.11.2021, intocmit de Directia Dezvoltare Strategica si 

Programe prin care s-a solicitat repartizarea unui autovehicul; 

 

va rog sa analizati si sa dispuneti revocarea dreptului de folosință gratuită a unui 

autoturism care a fost transmis către Poliția Locală Bacău prin H.C.L.nr .214/2007 privind 

transmiterea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani a autoturismului marca Volkswagen 

Passat cu numar de inmatriculare BC 01 WMX catre Politia Locala a Municipiului Bacau.  

 

Director Adjunct, 

                                                Claudiu Bogdan Bors 

 

 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ  
Nr. 186708/1 din 13.12.2021 

 
RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
la proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra unui 
autoturism care a fost transmis către Poliția Locală Bacău prin H.C.L.nr .214/2017 

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

-Prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare; 
-Prevederilor art 847 alin.(1) și alin.(3) din din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 
actualizat, care precizează: 
(1) Dreptul de folosinta asupra bunurilor proprietate publica se acorda, cu titlu gratuit, pe termen 
limitat, in favoarea institutiilor de utilitate publica. 
 (3) Dispozitiile privind constituirea si incetarea dreptului de administrare se aplica in mod 
corespunzator. 
- Prevederilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 
197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (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. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a 
prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, 
a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile 
necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale 
ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a 
dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in 
conditiile legii 
Art. 196 alin.(1) lit.”a”  (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 alin.(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 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (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.(1) și ale alin.(14) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art.129 alin.(1) ale alin.(14) (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea 
şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi 
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 
(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 
- și poate fi supus dezbaterii. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
CIPRIAN FANTAZA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 186708 din 13.12.2021 

 
 
CĂTRE, 

 
 

                           DIRECȚIA JURIDICĂ  

                       INTERVENȚII AUTO ȘI UTILAJE 
 

 
 

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

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

ulterioare, vă transmitem anexat prezentei proiectul de hotărâre privind încetarea 

dreptului de folosință gratuită asupra unui autoturism care a fost transmis către 

Poliția Locală Bacău prin H.C.L.nr .214/2017, în vederea analizării şi întocmirii 

rapoartelor de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 16.12.2021 să le depuneți la Secretarul General 

al Municipiului Bacău. 
 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                      SECRETARUL GENERAL  
 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                                   AL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                   NICOLAE - OVIDIU POPOVICI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Direcția Patrimoniu 
Structura Interventii Auto si Utilaje 
Nr.187952/15.12.2021 
 
 
 
 
    Către  
      Politia Locala a Municipiului Bacău 
 
 
 
 

Având in vedere că prin H.C.L.nr .214/2007 a fost transmis spre folosință 

gratuită autoturismul marca Volkswagen Passat cu numar de inmatriculare BC 01 

WMX , vă solicit acordul cu privire la revocarea dreptului de folosință gratuită 

asupra acestui bun, motivat de necesitatea punerii la dispoziție către 

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Bacău în vederea desfășurării următoarelor activități : 

-  deplasări în teren pentru monitorizarea și verificare a lucrărilor, organizarea 
sau participarea la ședințele de progres periodice referitoare la stadiul 
implementării proiectelor precum și vizite în teren, pe amplasamentul 
lucrărilor. 

 
 

         PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
        LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV                                             DIRECTOR ADJUNCT 
Iulian Ionel Stan                                                              Claudiu Bogdan Borș 
 


	REFERAT

