
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

CONSILIER LOCAL Partidul Ecologist Român 

Nr. 154084 din 22.06.2022 
                                                                                        PROIECT AVIZAT 

     SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 
 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind stabilirea unui ” Fond pentru reîntregirea/extinderea patrimoniului 

Municipiului Bacău” prin utilizarea sumelor rezultate din vânzarea către persoane 

fizice sau juridice , conform legislației in vigoare, a imobilelor, clădirilor sau 

terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Bacău 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Avand in vedere : 

-  Referatul nr. 154052/22.06.2022 înaintat de către Direcția Economică prin care se 

propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru stabilirea unui ” Fond pentru 

reîntregirea/extinderea patrimoniului Municipiului Bacău” prin utilizarea sumelor 

rezultate din vânzarea către persoane fizice sau juridice , conform legislației in 

vigoare, a imobilelor, clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea privată a 

Municipiului Bacău 

-  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 154085 din 22.06.2022; 

-  Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 154087/1 din 22.06.2022 

- Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 154087/2 din 22.06.2022; 

-  Prevederile art. 29  din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile 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 lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind 

Codul administrativ, actualizată; 

 În temeiul  dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, actualizată: 
 

H O T Ă RĂ Ş T E 

 

ART. 1.  Se aprobă  utilizarea veniturilor rezultate din vânzarea unor imobile, clădiri, 

terenuri aflate în proprietatea private a Municipiului Bacău, către persoanele fizice  

sau juridice, conform legislației in vigoare, pentru finanțarea contravalorii  



cheltuielilor generate de achizitii/ exproprieri  a unor terenuri, clădiri și bunuri 

imobile pentru cauza de utilitate publică. 

 

ART.2(1) Sumele prevăzute la art.(1) constituie integral venituri ale bugetelor 

locale, se cuprind in sectiunea de ”Dezvoltare”, prin rectificare bugetara locală, 

numai după incasarea lor. 

 (2) Sumele prevăzute la art.(1) vor constitui ”Fond pentru reîntregirea /extinderea 

patrimoniului Municipiului Bacău.” 

 

ART.3(1) Utilizarea sumelor prevăzute la art.(1) se face exclusiv pentru cheltuieli 

generate de achizitii/ exproprieri  a unor terenuri, clădiri și bunuri imobile pentru 

cauza de utilitate publică. 

 (2)Sumele prevăzute la art.(1) rămase necheltuite la finalul exercițiului bugetar vor 

fi reportate pentru următorul exercițiu bugetar, in cadrul aceluiași capitol. 

 

 

   ART.4 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Patrimoniu și Direcția Tehnică-Serviciul 

Tehnic Investiții. 

 

ART.5 Hotărârea va fi comunicată către Primarul Municipiului Bacău, Direcției 

Economice, Direcției Tehnică-Serviciul Tehnic Investiții și Direcției Patrimoniu. 

  
  ART.6. 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 

 

 

 

     CONSILIER LOCAL P.E.R 

     CRISTINEL  MANOLACHE 

 

 
C.S /DS-I-A-1/ex.1 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
ROMANIA 

JUDETUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

CONSILIER LOCAL P.E.R. 

Nr. 154085/22.06.2022 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unui ” Fond pentru reîntregirea/extinderea patrimoniului 

Municipiului Bacău” constituit din sumele rezultate din vânzarea către persoane fizice sau juridice , 

conform legislației in vigoare, a imobilelor, clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea privată a 

Municipiului Bacău 

 

 Strategia de dezvoltare a municipiului Bacău, prevede investiții pentru lucrări 

de construcții și amenajare în vederea creșterii calității vieții în interiorul comunității. 

Factorul financiar este determinant in numărul de proiecte de investiții pe care 

municipalitatea poate să le susțină astfel incât prin prezentul proiect de hotărâre se 

dorește a se stabili un fond de utilizare a sumelor rezultate din vânzarea către persoane 

fizice sau juridice , conform legislației in vigoare, a imobilelor, clădirilor sau 

terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Bacău, denumit ” Fond pentru 

reîntregirea/extinderea patrimoniului Municipiului Bacău”. 

 Inițiativa este susținută de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale care menționează că sumele rezultate din vanzarea, in conditiile legii, 

a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale 

constituie integral venituri ale bugetelor locale si se cuprind in sectiunea de 

dezvoltare, prin rectificare bugetara locala, numai dupa incasarea lor. 

 Aceste sume vor fi utilizate exclusiv pentru cheltuielile generate de achizitii/ 

exproprieri  a unor terenuri, cladiri si bunuri imobile pentru cauza de utilitate publică. 

 Sumele care alcătuiesc acest fond , rămase necheltuite la finalul exercițiului 

bugetar vor fi reportate pentru următorul exercițiu bugetar, in cadrul aceluiași capitol. 

   

 Faţă de cele prezentate anterior, vă rog să hotărâți. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

CONSILIER LOCAL P.E.R. 

CRISTIAN MANOLACHE 

 
N.O.P, C.S /DS-I-A-1/ex.1 

 

 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ  

Nr. 154087/1 din 22.06.2022 

 

 

RAPORT 

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

de hotărâre privind stabilirea unui ” Fond pentru reîntregirea/extinderea patrimoniului 

Municipiului Bacău” constituit din sumele rezultate din vânzarea către persoane fizice sau 

juridice , conform legislației in vigoare, a imobilelor, clădirilor sau terenurilor aflate în 

proprietatea privată a Municipiului Bacău 

 

 

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

   -  Prevederilor art.29 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, care precizează: 

   Art.29 Sumele rezultate din vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al 

unitatilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale si se cuprind in sectiunea 

de dezvoltare, prin rectificare bugetara locala, numai dupa incasarea lor  

  - 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 (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 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 (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 (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 (2) lit. b), alin.(4) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ, care precizează: 

  Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

  b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului; 

 

 

 



 

  (4)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-teritoriale, virarile de credite, modul de 

utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar 

 

-  şi poate fi supus spre dezbatere 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Red. C.S /DS-I-A-1/ex.1 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 154087 din 22.06.2022 

                                                    CĂTRE 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

 

 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 stabilirea unui ” Fond pentru 

reîntregirea/extinderea patrimoniului Municipiului Bacău” prin utilizarea sumelor 

rezultate din vânzarea către persoane fizice sau juridice , conform legislației in 

vigoare, a imobilelor, clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea privată a 

Municipiului Bacău, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă 

rugăm ca până la data de 25.06.2022 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 

 

 
 



 

 

 

ROMANIA 

 PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU  

DIRECTIA ECONOMICA 

Nr. 154052/22.06.2022 

                                                                                                  APROB 

                                                                                                PRIMAR  

LUCIAN- DANIEL STANCIU- VIZITEU  

      REFERAT 

Avand în vedere : 

- promovarea unor proiecte de hotarari de Consiliul Local Bacau pentru aprobarea 

vanzarii cu drept de preemptiune catre constructorul de buna credința, a unor terenuri 

aflate în proprietatea privata a municipiului Bacau, 

- art.29 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale 

propunem promovarea unui proiect de hotarare in Consiliul Local Bacau pentru ca 

sumele rezultate din vanzarea cu drept de preemptiune catre constructorul de buna credința, 

a unor terenuri aflate în proprietatea privata a municipiului Bacau, in conditiile legii, să 

constituie integral venituri ale bugetelor locale care se cuprind in sectiunea de dezvoltare, 

prin rectificare bugetara locala, numai dupa incasarea lor si vor fi utilizate exclusiv pentru 

finantarea contravalorii  cheltuielilor generate de achizitii/ exproprieri  a unor terenuri, 

cladiri si bunuri imobile pentru cauza de utilitate publica. 

Sumele prevăzute vor constitui ”Fond pentru reîntregirea /extinderea patrimoniului 

Municipiului Bacău” și vor fi utilizate exclusiv pentru achitarea cheltuielilor generate de achizitii/ 

exproprieri  a unor terenuri, cladiri si bunuri imobile pentru cauza de utilitate publica. 

Încasarea pretului aferent acestei proceduri contribuie la creșterea veniturilor bugetului 

local al municipiului Bacău. 

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

Directia Investitii, Directia Patrimoniu. 

 In acest sens, in 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. 

Director economic 

Zamfir Mariana 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Nr. 154087/2 din 22.06.2022 

 

 

 

RAPORT 

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

de hotărâre privind stabilirea unui ” Fond pentru reîntregirea/extinderea patrimoniului 

Municipiului Bacău” prin utilizarea sumelor rezultate din vânzarea către persoane fizice sau 

juridice , conform legislației in vigoare, a imobilelor, clădirilor sau terenurilor aflate în 

proprietatea privată a Municipiului Bacău 

 

 

 

Având in vedere : 

 

-Prevederile art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, care precizează: 

” Sumele rezultate din vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat 

al unitatilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale si se cuprind 

in sectiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetara locala, numai dupa incasarea lor”, 

 precum și prevederile art.136(3) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu  

modificările și completările ulterioare, prezentul proiect poate fi supus spre dezbatere. 

 

     DIRECTOR EXECUTIV,  

        MARIANA ZAMFIR 

         

 


