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                             SECRETARUL GENERAL AL  
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea exproprierii  imobilelor- 

terenurilor din zona  Grigoreni- comuna Scorțeni, de pe traseul conductei de aducțiune, 

necesare realizării lucrării de investiție CL2 ” Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și 

extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni” din cadrul ” 

Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
         Având în vedere:  

- Referatul nr.182255/25.11.2021 întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu prin care se propune 

demararea procedurilor legale în vederea exproprierii imobilelor- terenurilor din zona  Grigoreni- comuna 

Scorțeni, de pe traseul conductei de aducțiune, necesare realizării lucrării de investiție CL2 ” Reabilitarea 

aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în 

Mărgineni” din cadrul ” Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Bacău;  

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr.182405 /25.11.2021; 

- Raportul Direcției Juridice , nr.182408/1/25.11.2021;  

- Raportul Serviciului Patrimoniu, nr.180408/2/25.11.2021; 

- Prevederile art.3, ale art. 4, ale art. 5 alin.(1) și alin.(3) și ale art. 18 din Legea nr.255/2010 privind 

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

județean și local, actualizată; 

- Prevederile art.4 alin 1 și 2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local; 

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

ulterioare, 

- 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 Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi 

completată; 

În temeiul  art. 129 alin. (2) lit.”b”  alin. (4) lit. ”d” și lit”e” din Ordonanța de Urgență 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 imobilelor- terenurilor din zona  

Grigoreni- comuna Scorțeni, de pe traseul conductei de aducțiune, necesare realizării lucrării de investiție 

CL2 ” Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a 

rețelelor de canalizare în Mărgineni” din cadrul ” Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Bacău. 

 

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

Serviciul Mentenanță, Reparații și Investiții-Compartimentul Drumuri Rețele și Avize. 

 

Art. 3.  Hotărârea va fi comunicată primarului municipiului Bacău, Direcției Întreținere Patrimoniu, 

Serviciului Evidență Patrimoniu, Serviciului Mentenanță, Reparații și Investiții, Compartimentului 

Drumuri Rețele și Avize și  S.C Compania Regională de Apă S.A Bacău. 

 

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 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr.182405/25.11.2021 

 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea exproprierii   

imobilelor- terenurilor din zona  Grigoreni- comuna Scorțeni, de pe traseul conductei de aducțiune, 

necesare realizării lucrării de investiție CL2 ” Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și 

extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni” din cadrul ” 

Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău 

 

 

 Noua conductă de aducțiune de la Stejaru la Bacău, parte a POIM- CL2  ” Reabilitarea 

aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de 

canalizare în Mărgineni”, este de o deosebită importanță pentru alimentarea cu apă a municipiului 

Bacău. 

 Viitorul traseu al conductei de aducțiune traversează o suprafață din pajiștea comunală și o 

suprafață de teren proprietate privată având categoria de folosință livadă. 

Pentru suprafața de pajiște comunală, SC COMPANIA REGIONALĂ de APĂ BACĂU SA, în 

colaborare cu UAT Scorțeni a demarat procedura de scoatere din circuitul agricol în vederea 

obținerii certificatului de la Ministerul Agriculturii- Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare 

Rurală. 

 Pentru terenurile proprietate privată, neexistând informații legate de moștenitorii legali ai 

acestora este necesar exproprierea pentru utilitate publică a acestor terenuri, procedură legală 

necesară realizării obictivului de interes național, județean și local. 

 Valoarea totală a proiectului se ridică la 34,5 milioane de euro, din care cea mai mare 

sumă se va cheltui pe înlocuirea conductei – circa 21 de milioane de euro, diferența fiind alocată 

pentru extinderea rețelei de apă (94,4 kilometri) și a canalizării (29,5 kilometri) din comuna 

Mărgineni. Înlocuirea vechii conducte va asigura continuitatea în furnizarea apei potabile pentru 

circa 135 000 de locuitori. 

  În acest sens, ţinînd cont de importanța acestui proiect, rog autoritatea deliberativă să 

delibereze. 

 

 

Primarul Municipiului Bacău 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 
 

 
 

 

 
 

N.O.P,B.A/DS.I.A.2/EX.1 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

Nr. 182408/1/25.11.2025 

 

 

 

RAPORT 

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

hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea exproprierii imobilelor- 

terenurilor din zona  Grigoreni- comuna Scorțeni, de pe traseul conductei de aducțiune, necesare 

realizării lucrării de investiție CL2 ” Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea 

rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni” din cadrul ” Proiectului 

Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău 
 

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

 

- Prevederilor art.3, ale art. 4, ale art. 5 alin.(1) și alin.(3) și ale art. 18 din Legea nr.255/2010 privind 

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

județean și local, actualizată, care precizează : 

Art. 3    Potrivit prevederilor prezentei legi pot fi expropriate bunurile imobile proprietate a persoanelor 

fizice sau persoanelor juridice, cu sau fara scop lucrativ, si a oricaror alte entitati, precum si cele aflate in 

proprietatea privata a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, pe care se realizeaza lucrarile de 

utilitate publica de interes national, judetean si local. 

Art. 4    Etapele procedurii de expropriere sunt: 

    a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrarilor de interes national, judetean sau local; 

b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentand plata despagubirii pentru imobilele care fac parte 

din coridorul de expropriere si afisarea listei proprietarilor imobilelor; 

c) transferul dreptului de proprietate; 

d) finalizarea formalitatilor aferente procedurii de expropriere ; 

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. 

(3) În înţelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de fezabilitate în 

varianta finală sau a documentaţiilor de urbanism ori a documentaţiilor topocadastrale, aprobate conform 



legii, şi este aprobat odată cu indicatorii tehnico-economici, cu documentaţia de urbanism sau cu 

documentaţia topo-cadastrală, după caz, incluzând şi lista imobilelor ce urmează a fi expropriate. 

Art. 18    In termen de 5 zile de la emiterea deciziei de expropriere, expropriatorul numeste comisia de 

verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real in temeiul caruia cererea a fost formulata si 

constata acceptarea sau, dupa caz, neacceptarea cuantumului despagubirii de catre proprietar sau titularii 

altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii. 

- Prevederilor art.4 alin 1 și 2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, care 

precizează : 

Art. 4(1) Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrarilor de utilitate publica de interes national, 

judetean sau local, a documentatiilor de urbanism si/sau amenajare a teritoriului pentru lucrarile de interes 

national, judetean sau local, respectiv pentru realizarea obiectivelor de ecologizare si de reabilitare a zonei 

litorale a Marii Negre, prevazute la art. 2 alin. (1) din lege, se face prin hotarare de Guvern pentru 

aprobarea declansarii procedurii de expropriere sau, dupa caz, prin hotarare a autoritatii administratiei 

publice locale sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. 

(2) Prin hotararea pentru aprobarea declansarii procedurii de expropriere, in cazul lucrarilor de investitii, se 

aproba: 

a) indicatorii tehnico-economici ai lucrarilor de interes national, judetean si local, pe baza documentatiei 

tehnico-economice aferente; 

b) amplasamentul lucrarilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei 

finale a studiului de fezabilitate, dupa caz; 

c) sursa de finantare; 

d) declansarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere; 

e) lista proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale ai caror imobile sunt afectate de coridorul de 

expropriere, identificati pe baza evidentelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si ale 

unitatilor administrativ-teritoriale; 

f) sumele individuale aferente despagubirilor estimate de catre expropriator pe baza unui raport de evaluare 

intocmit avand in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici; 

g) termenul in care sumele individuale aferente despagubirilor se vireaza intr-un cont deschis pe numele 

expropriatorului la dispozitia proprietarilor de imobile. 

-Prevederile 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  
SERVICIUL EVIDENŢĂ PATRIMONIU 

Nr. 182408/2/25.11.2021 

 

 

 

 RAPORT  

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

hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea exproprierii imobilelor- 

terenurilor din zona  Grigoreni- comuna Scorțeni, de pe traseul conductei de aducțiune, necesare 

realizării lucrării de investiție CL2 ” Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea 

rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni” din cadrul ” Proiectului 

Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău 

 

  Noua conductă de aducțiune de la Stejaru la Bacău, parte a POIM- CL2  ” Reabilitarea aducțiunii 

de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni”, 

este de o deosebită importanță pentru alimentarea cu apă a municipiului Bacău. 

 Viitorul traseu al conductei de aducțiune traversează o suprafață din pajiștea comunală și o 

suprafață de teren proprietate privată având categoria de folosință livadă. 

 Pentru suprafața de pajiște comunală, SC COMPANIA REGIONALĂ de APĂ BACĂU SA, în 

colaborare cu UAT Scorțeni a demarat procedura de scoatere din circuitul agricol în vederea obținerii 

certificatului de la Ministerul Agriculturii- Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. 

 Pentru terenurile proprietate privată, neexistând informații legate de moștenitorii legali ai acestora 

este necesar exproprierea pentru utilitate publică a acestor terenuri, procedură legală necesară realizării 

obictivului de interes național, județean și local. 

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 raport, proiectul de hotărâre poate fi supus spre dezbatere. 
 

 

ȘEF SERVICIU, 

CRISTINA BARDAȘU 

 

 

 

 
 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 182408/25.11.2021  

 

 

 

        CĂTRE, 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU 

 

         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 aprobarea demarării procedurilor legale în vederea exproprierii   

imobilelor- terenurilor din zona  Grigoreni- comuna Scorțeni, de pe traseul conductei de aducțiune, 

necesare realizării lucrării de investiție CL2 ” Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și 

extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni” din cadrul ” 

Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în vederea 

analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

  Vă rugăm ca, până la data de  25.11.2021, 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 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  BACĂU 

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU                   

Nr. 182255  din 25.11.2021 

          APROB 

          PRIMAR 

       LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 

 

REFERAT 

 

 Având în vedere: 

- prevederile Constituției României; 

- prevederile art.2 (1) lit.a și ale art.4 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, modificată 

și completată, 

- prevederile art.2910 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, modifiactă și completată;   

-  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; 

- - adresa nr.2039 din 28.06.2021 a SC COMPANIA REGIONALĂ de APĂ BACĂU SA, 

înregistrată la Primăria municipiului Bacău sub nr.143904 din 28.06.2021; 

 

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

 

1. aprobarea demarării procedurilor legale în vederea exproprierii   imobilelor- terenurilor din zona  

Grigoreni- comuna Scorțeni, de pe traseul conductei de aducțiune, necesare realizării lucrării de 

investiție CL2 ” Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a 

apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni” din cadrul ” Proiectului Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. 

Noua conductă de aducțiune de la Stejaru la Bacău, parte a POIM- CL2  ” Reabilitarea aducțiunii de 

la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în 

Mărgineni”, este de o deosebită importanță pentru alimentarea cu apă a municipiului Bacău. 

Viitorul traseu al conductei de aducțiune traversează o suprafață din pajiștea comunală și o 

suprafață de teren proprietate privată având categoria de folosință livadă. 

Pentru suprafața de pajiște comunală, SC COMPANIA REGIONALĂ de APĂ BACĂU SA, în 

colaborare cu UAT Scorțeni a demarat procedura de scoatere din circuitul agricol în vederea 

obținerii certificatului de la Ministerul Agriculturii- Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare 

Rurală. 



  Pentru terenurile proprietate privată, neexistând informații legate de moștenitorii legali ai 

acestora este necesar exproprierea pentru utilitate publică a acestor terenuri, procedură legală 

necesară realizării obictivului de interes național, județean și local. 

Valoarea totală a proiectului se ridică la 34,5 milioane de euro, din care cea mai mare sumă se va 

cheltui pe înlocuirea conductei – circa 21 de milioane de euro, diferența fiind alocată pentru 

extinderea rețelei de apă (94,4 kilometri) și a canalizării (29,5 kilometri) din comuna Mărgineni. 

Înlocuirea vechii conducte va asigura continuitatea în furnizarea apei potabile pentru circa 135 000 

de locuitori. 

        Prevederile cuprinse în HCL, vor fi duse la îndeplinire de către Primarul municipiului Bacău 

prin Direcția Întreținere Patrimoniu, Compartimentul Drumuri Rețele și Avize. 

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 hotărâre. 

Faţă de cele prezentate, vă rugăm dispuneţi.    

 

 

  

ȘEF SERVICIU 

Bardașu Cristina 
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