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        MUNICIPIULUI BACĂU 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din 
fondul locativ de stat, situată în Municipiul Bacău, str. Prelungirea 

Bradului, nr. 113, sc. B, ap. 8, deținută cu contract de închiriere de domnul 
Lupu Costică, pe spațiul de locuit liber care a fost deținut de doamna 

Herciu Maria, prin modificarea contractului de închiriere 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 
Având în vedere : 
- Cererea nr. 172743/25.10.2021, prin care numitul Lupu Costică, solicită extinderea 
spațiului de locuit pe spațiul locativ liber care a fost deținut de numita Herciu Maria; 
- Procesul Verbal al Comisiei sociale  de analiză a solicitărilor de locuințe sociale 
sau din fondul locativ de stat administrate prin grija Consiliului Local al 
Municipiului Bacău nr. 185804/09.12.2021; 
- Referatul nr. 187066 din  13.12.2021 înaintat de către Directia Patrimoniu-
Compartiment Exploatare Fond Locativ si Gestionare Spatii,Terenuri si alte Bunuri;  
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 187535/ 14.12.2021 ; 
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 187538/1/ 14.12.2021; 
- Raportul Direcției Patrimoniu înregistrat cu nr. 187538/2/ 14.12.2021; 
- Contractul de închiriere nr. 145300/15.05.2014–titular Lupu Costică;  
- Contractul de închiriere nr. 431303/02.10.2007–titular Herciu Maria; 
- Procesul verbal de predare silită a imobilului încheiat în data de 19.10.2021; 
- Prevederile art. 1821 alin. (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, 
republicată şi actualizată; 
- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 alin. 
(1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. “c” şi alin. (6) lit. “b” din OUG 
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificat și completat. 



 
H O T Ă R Ă  Ş T E 

 
ART. 1 – Se aprobă cererea d-lui  Lupu Costică de extindere a spaţiului de locuit 
asupra spațiului compus din  1 cameră în suprafață de 15,90 mp, dependințe în 
suprafață de 7,67 mp și logie în suprafață de 0,47 mp, care a fost detinut de Herciu 
Maria, în imobilul situat în  municipiul Bacău str. Prelungirea Bradului, nr. 113, sc. 
B, ap. 8, imobil ce face parte din categoria locuințelor din fondul locativ de stat. 
 
ART. 2 – Se va încheia un nou contract de închiriere cu noile suprafețe pentru 
imobilul situat  în  municipiul Bacău str. Prelungirea Bradului, nr. 113, sc. B, ap. 8, 
respectiv : 

- spațiul de locuit în suprafață totală de 51,20 mp ; 
- dependințe în suprafață totală de 28,90 mp ; 
- logie în suprafață de 1,90 mp ; 

 
ART. 3 – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Compartimentul Exploatare Fond Locativ si Gestionare Spatii, Terenuri 
si alte Bunuri. 
 
ART.4- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău,   
Compartimentului Exploatare Fond Locativ si Gestionare Spatii, Terenuri si alte 
Bunuri. și d-lui Lupu Costică. 
. 
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 

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



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
Nr. 187535/ 14.12.2021 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit 
pentru locuința din fondul locativ de stat, situată în Municipiul Bacău, str. 

Prelungirea Bradului, nr. 113, sc. B, ap. 8, deținută cu contract de închiriere 
de domnul Lupu Costică, pe spațiul de locuit liber care a fost deținut de 

doamna Herciu Maria, prin modificarea contractului de închiriere 
 

Imobilul situat în municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr. 113, sc. B, 

ap. 8, face parte din categoria locuințelor din fondul locativ de stat, aflându-se în 

domeniul privat al Municipiului Bacău. Acesta este compus 4 camere în suprafață 

de 51,20 mp, dependințe în suprafață de 28,90 mp și logie în suprafață de 1,90 mp, 

și a fost deținut cu contracte de închiriere, astfel:  

A.Contract de închiriere nr. 145300/15.05.2014, cu termen de închiriere până 

la data de 25.08.2022, având ca titular de contract pe domnul Lupu Costica și membri 

de familie în contract Lupu Elena-soție, Lupu Costel Alexandru-fiu și Lupu Vasile-

fiu, pentru 3 camere în suprafață de 35,30 mp, cota parte dependințe în suprafață de 

21,67 mp și logie în suprafață de 1,42 mp. 

B .Contract de închiriere nr.431303/02.10.2007, cu titular  Herciu Maria și 

membri de familie în contract Herciu Paul-fiu și Herciu Marina-fiica, pentru 1 

cameră în suprafață de 15,90 mp, dependințe în suprafață de 7,67 mp și logie în 

suprafață de 0,47 mp, devenit liber conform Procesului verbal de predare silită 

imobil emis de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecatorești Mititelu și 

Păncescu în data de 19.10.2021. 

Cu adresa nr. 172743/25.10.2021, înregistrata la Primăria Municipiului 

Bacau, domnul Lupu Costică, în calitate de titular de contract de închiriere a solicitat 

extinderea suprafeței locative pe spatiul locativ liber, ca urmare a evacuării din 



locuință a doamnei Herciu Maria., spațiul asupra căruia se solicită extinderea fiind 

compus din: 1 cameră în suprafață de 15,90 mp, dependințe în suprafață de 7,67 mp 

și logie in suprafata de 0,47 mp. Suprafețele vor fi modificate după cum urmează: 

 spațiul de locuit în suprafață totală de 51,20 mp ; 

 dependințe în suprafață totală de 28,90 mp ; 

 logie în suprafață 1,90 mp ; 

Față de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 

                               
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

                                     LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.O.P, B.S./ds. I-A-1/Ex.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 187538/1/ 14.12.2021 

 
 
 

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

hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat, 
situată în Municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr. 113, sc. B, ap. 8, deținută cu contract de 
închiriere de domnul Lupu Costică, pe spațiul de locuit liber care a fost deținut de doamna Herciu 

Maria, prin modificarea contractului de închiriere 

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

-Prevederilor art. 1821 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicata și 
actualizata, care precizeaza: 
Art.1821 (1) La incetarea locatiunii, locatarul este obligat sa restituie bunul luat in locatiune in 
starea in care 1-a primit, in afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii.  
- Prevederilor art. 140  alin. (1)  și  (3), ale art. 196  alin. (1)  lit. ”a”, ale art. 197 (1), și ale art. 
243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care 
precizează: 
Art. 140  Semnarea si contrasemnarea hotararilor consiliului local 
(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 administrativ 
(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. "c" și alin. (6) lit. "b" din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, care precizeaza: 
Art. 129 (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
c)atributii privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului; 
(6)in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 
 b)hotaraște vanzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinta gratuita sau 
inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, ora�ului sau municipiului, dupa caz, in 
conditiile legii;  
 
-și poate fi supus spre dezbatere 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
CIPRIAN FANTAZA 

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



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 187538/ 14.12.2021 
 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

DIRECȚIA PATRIMONIU 

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

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

mail proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru 

locuința din fondul locativ de stat, situată în Municipiul Bacău, str. Prelungirea 

Bradului, nr. 113, sc. B, ap. 8, deținută cu contract de închiriere de domnul Lupu 

Costică, pe spațiul de locuit liber care a fost deținut de doamna Herciu Maria, prin 

modificarea contractului de închiriere, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor 

de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 15.12.2021  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 
 
 

 

 

 



                                                                                         
Primaria Municipiului Bacau 
Directia Patrimoniu        APROB 
Compartiment Exploatare Fond                PRIMAR 
Locativ si Gestionare Spatii,           Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu 
Terenuri si alte Bunuri 
Nr. 187066 din  13.12.2021                              
 

                                             REFERAT 
 
 
Privind aprobarea extinderii spatiului de locuit pentru locuinta situata in municipiul Bacau, 

str. Prelungirea Bradului, nr. 113, sc. B, ap. 8, detinuta cu contract de inchiriere de domnul LUPU 
COSTICA, pe spatiul de locuit care a fost detinut de doamna HERCIU MARIA 

 
 

 Imobilul locuinta situat in municipiul Bacau, str. Prelungirea Bradului, nr. 113, sc. B, ap. 
8, face parte din categoria locuintelor din fondul locativ de stat, se afla in domeniul privat al 
Municipiului Bacau, este compus din 4 camere in suprafata de 51,20 mp, dependinte in suprafata 
de 28,90 mp si logie in suprafata de 1,90 mp, si a fost detinut cu contracte de inchiriere, astfel:  

A.Contract de închiriere nr. 145300/15.05.2014, cu termen de inchiriere pana la data de 
25.08.2022, avand ca titular de contract pe domnul Lupu Costica si membri de familie in contract 
Lupu Elena-sotie, Lupu Costel Alexandru-fiu si Lupu Vasile-fiu, pentru 3 camere in suprafata de 
35,30 mp, cota parte dependinte in suprafata de 21,67 mp si logie in suprafata de 1,42 mp. 

B .Contract de inchiriere nr.431303/02.10.2007, cu titular  Herciu Maria si membri de 
familie in contract Herciu Paul-fiu si Herciu Marina-fiica, pentru 1 camera in suprafata de 15,90 
mp, dependinte in suprafata de 7,67 mp si logie in suprafata de 0,47 mp, devenit liber conform 
Proces verbal de predare silita imobil emis de Societatea Civila Profesionala de Executori 
Judecatoresti Mititelu si Pancescu in data de 19.10.2021. 

Cu adresa nr. 172743/25.10.2021, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau, domnul 
Lupu Costica, in calitate de titular de contract de inchiriere a solicitat extinderea suprafetei locative 
pe spatiul locativ liber, ca urmare a evacuarii din locuinta a doamnei Herciu Maria. 

In Comisia Sociala din data de 09.12.2021, s-a analizat cererea domnului Lupu Costica 
privind solicitarea de extindere a suprafetei locative si s-a propus promovarea unui proiect de 
hotarare in Consiliul Local, privind aprobarea extinderii asupra spatiului locativ liber. 

Prin inscrisurile justificative anexate (declaratii notariale, adeverinta eliberata de asociatia 
de locatari/chiriasi) titularul de contract de inchiriere face dovada indeplinirii obligatiilor 
contractuale cu privire la plata cheltuielilor de intretinere. 

In acest context, propunem initierea unui proiect de hotarare pentru : 
• Extinderea spatiului de locuit detinut de chiriasul Lupu Costica, pe spatiul de locuit 

compus din 1 camera in suprafata de 15,90 mp, dependinte in suprafata de 7,67 
mp si logie in suprafata de 0,47 mp, care a fost detinut de Herciu Maria; 

• Incheierea contractului de inchiriere cu noile suprafete, respectiv : 
 spatiul de locuit in suprafata totala de 51,20 mp ; 
 dependinte in suprafata totala de 28,90 mp ; 



 logie in suprafata 1,90 mp ; 
 Anexam in copie, urmatoarele documente: 
 -Cererea nr. 172743/25.10.2021,  inregistrata la Primaria Municipiului Bacau, prin care 
domnul Lupu Costica solicita extinderea suprafetei locative pentru locuinta situata la adresa din 
Bacau, str. Prelungirea Bradului, nr. 113, sc. B, ap. 8; 
 - contract de inchiriere nr. 145300/15.05.2014–titular Lupu Costica; 
 - act aditional nr.145239/07.05.2015 ; 
 - act aditional nr. 145395/29.06.2016 ; 
 - act aditional nr. 145814/10.05.2017 ; 
 - act aditional nr. 145944/23.05.2018 ; 
 - act aditional nr. 146055/14.06.2019 ; 
 - act aditional nr. 555944/25.08.2020 ; 
 - act aditional nr.153266/11.08.2021 ; 
 -Contract de inchiriere nr. 431303/02.10.2007–titular Herciu Maria; 
 -Proces verbal de predare silita a imobilului incheiat in data de 19.10.2021; 
 -Proces –Verbal nr. 185804/09.12.2021, incheiat cu ocazia intrunirii Comisiei Sociale; 
 Dupa aprobare, Hotararea de Consiliu Local va fi comunicata Primarului Municipiului 
Bacau, Compartimentului Exploatare Fond Locativ si Gestionare Spatii, Terenuri si alte 
Bunuri 
si domnului Lupu Costica. 
 Prevederile cuprinse in HCL, vor fi duse la indeplinire de catre Compartimentul Exploatare 
Fond Locativ si Gestionare Spatii, Terenuri si alte Bunuri. 
 
 
 
     
           Director Executiv Patrimoniu        
      Ionel Iulian Stan 
 
 
 
        Sef Serviciu  Patrimoniu 
             Cristina Bardasu 
 
 
 
           Intocmit,  
                                 Ionela Fenea 
         
                                                                             
        
 
 

                          
  
 
IF/III-C-8/2 EX.                                     



 
Primaria Municipiului Bacau 
Directia Patrimoniu 
Compartiment Exploatare Fond 
Locativ si Gestionare Spatii, 
Terenuri si alte Bunuri  
Nr. 187538/2/ 14.12.2021 

 
 
 

      RAPORT 
 

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

de hotărâre privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de 
stat, situata in Municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr. 113, sc. B, ap. 8, deținută cu contract 
de închiriere de domnul LUPU COSTICA, pe spațiul de locuit liber care a fost deținut de doamna 
HERCIU MARIA, prin modificarea contractului de închiriere  

 
 

 
Imobilul locuinta situat in municipiul Bacau, str. Prelungirea Bradului, nr. 113, sc. B, ap. 

8, face parte din categoria locuintelor din fondul locativ de stat si se afla in domeniul privat al 
Municipiului Bacau. 

Cu cererea nr. 172743/25.10.2021, domnul Lupu Costica, in calitate de titular de contract 
de inchiriere a solicitat extinderea suprafetei locative pe spatiul locativ liber care a fost detinut de 
doamna Herciu Maria. 

In Comisia Sociala din data de 09.12.2021, s-a analizat cererea domnului Lupu Costica 
privind solicitarea de extindere a suprafetei locative si s-a propus promovarea unui proiect de 
hotarare in Consiliul Local privind aprobarea extinderii. 
 Proiectul de hotarare privind aprobarea extinderii spațiului de locuit si a incheierii 
contractului de inchiriere cu noile suprafete a fost intocmit cu respectarea prevederilor art. 129 
alin. (2)  lit.”c”, prevederile art. 129 alin. (6)  lit.”b”, din OUG. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, motiv pentru care acest proiect de hotarare poate fi supus spre dezbatere. 
  

 
 
 

  
 

            Director Executiv Patrimoniu     
                         Ionel Iulian Stan      
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