
ROMÂNIA                                                                                            APROBAT, 
JUDEŢUL BACĂU                                  PRIMAR 
MUNICIPIUL BACĂU                Dr. ing. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU  
COMPARTIMENT EVIDENȚĂ ȘI  
INVENTAR DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT                 
Nr. 121550/07.03.2023 
 

REFERAT 
 

 Având în vedere: 
• Prevederile art. 129 alin. (1) și (2), art. 286 alin. (1) și (4), privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare; 
• Prevederile art. 554 și 858 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, modificată și 

completată; 
• Prevederile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată şi actualizată; 
• Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018 încheiat între  Municipiul Bacău 
şi SC Thermoenergy Group SA Bacău; 

• Adresa nr. 251/13.02.2023 transmisă de S.C. Thermoenergy Group S.A., înregistrată la 
Primăria Municipiului Bacău cu nr. 113640/13.02.2023, prin care solicită promovarea unei 
Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea transmiterii de la Thermoenergy 
Group SA Bacău către UAT Municipiul Bacău a mijlocului fix „Cazan de apă fierbinte 
100Gcal/h redus la 47 MW – sistem sub presiune, canale gaze arse, măsură, instalații de suflare 
și spălare funingine, cu anexe” și ulterior predarea  acestuia către Thermoenergy Group S.A., 
în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din 
Municipiul  Bacău  nr. 69695/1088/15.11.2018”, cu Protocol de predare-primire și Act 
Adițional la contract, prin actualizarea valorii acestui contract;   

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

1. Transmiterea de la Thermoenergy Group S.A. Bacău către UAT Municipiul Bacău a 
mijlocului fix „Cazan de apă fierbinte 100Gcal/h redus la 47 MW – sistem sub 
presiune, canale gaze arse, măsură, instalații de suflare și spălare funingine, cu 
anexe”, identificat conform Anexă; 

2. Includerea în domeniul public al Municipiului Bacău a bunurilor rezultate din 
investiția „Reducerea puterii termice nominale a IMA 3 – CAF 100 Gcal/h, din cadrul 
SACET Bacău pentru încadrarea ca instalație medie de ardere”, conform Anexă;  

3. Transmiterea bunurilor cuprinse în Anexă către S.C. Thermoenergy Group S.A. spre 
administrare și exploatare;   

4. Completarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018 
cu bunurile cuprinse în Anexă, prin încheierea unui act adiţional la contract cu 
actualizarea valorii acestui contract. 
 
Municipiul Bacău este proprietarul Cazanului de apă fierbinte de 100 Gcal/h din str. Letea 

nr. 28, Bacău, care se află în exploatarea Thermoenergy Group SA Bacău în baza Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din 
Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018. 



Obiectivul reducerii puterii termice de la 100 Gcal/h (116 MW) la 47 MW a fost de a se 
asigura funcționarea și continuitatea în funcționare a SACET Municipiul Bacău referitoare la 
obligația conformării CAF 100Gcal/h, încadrată ca IMA 3 – Instalație Mare de Ardere – la 
cerințele legale ale legislației de mediu privind VLE (Valori Limită de Emisii) NOx de 100 
mg/Nmc din gazele de ardere începând cu data de 01.01.2023, ținând cont că acest cazan 
funcționează ca o instalație de vârf pentru SACET. Pentru aceasta, s-a impus o nouă încadrare a 
CAF ca și Instalație Medie de Ardere, ceea ce a determinat necesitatea efectuării de lucrări pentru 
reducerea puterii termice de la 100 Gcal/h (116 MW) la 47 MW. 

Mijlocul fix existent denumit „Cazan de apă fierbinte 100Gcal/h – sistem sub presiune, 
canale gaze arse, măsură, instalații de suflare și spălare funingine, cu anexe” are numărul de 
inventar 88883109 și este cuprins în Contractul de delegare sus amintit. 

Reducerea puterii s-a realizat în parte majoritară prin modificarea soft-ului de automatizare 
al arzătoarelor, care limitează debitul de gaze de admisie, astfel creându-se posibilitatea facilă de 
revenire la puterea termică inițială de 100Gcal/h.  

De aceea, prin adresa nr. 251/13.02.2023, S.C. Thermoenergy Group S.A. propune 
completarea denumirii mijlocului fix astfel „Cazan de apă fierbinte 100Gcal/h redus la 47 MW – 
sistem sub presiune, canale gaze arse, măsură, instalații de suflare și spălare funingine, cu anexe”, 
număr inventar 88883109, domeniul public al municipiului Bacău. 

În urma investiției, la valoarea de inventar reevaluată de 2.135.259 lei (aprobată prin HCL 
335/2021), se adaugă valoarea lucrărilor recepționate de 229.759,34 lei, valoarea totală a 
mijlocului fix fiind de 2.365.018,34 lei 

Ținând cont de faptul că bunurile rezultate din investiția „Reducerea puterii termice 
nominale a IMA 3 – CAF 100 Gcal/h, din cadrul SACET Bacău pentru încadrarea ca instalație 
medie de ardere”, sunt bunuri de utilitate publică, se impune includerea acestor bunuri în domeniul 
public al Municipiului Bacău.    

    Totodată, pentru exploatarea în condiții de eficiență economică a obiectivului finalizat, mai 
sus menționat, odată cu înscrierea bunurilor în domeniul public al municipiului Bacău, este necesar 
să se realizeze și transmiterea bunurilor aferente investiției, spre administrare și exploatare către 
SC Thermoenergy Group S.A., cu Protocol de predare-primire, prin completarea Contractului de 
Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din 
Municipiului Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018. În acest sens se va întocmi un nou act adițional 
la contract cu actualizarea valorii acetui mijloc fix.                       
 

Faţă de cele prezentate, vă rugăm să aprobați prezentul referat și să inițiați proiect de HCL. 
 
 
 
 ȘEF SERVICIU 
      BARDAȘU CRISTINA 
                                                                                        Compartiment Evidență și  
                                                                                  Inventar Domeniul Public și Privat 
                                                                                                Ec. Popa Mircea 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU             
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
Nr. 122732 din 09.03.2023 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului 

public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 
69695/1088/15.11.2018 

 
 

Municipiul Bacău este proprietarul Cazanului de apă fierbinte de 100 Gcal/h din str. Letea 
nr. 28, Bacău, care se află în exploatarea Thermoenergy Group SA Bacău în baza Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din 
Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018. 

Obiectivul reducerii puterii termice de la 100 Gcal/h (116 MW) la 47 MW a fost de a se 
asigura funcționarea și continuitatea în funcționare a SACET Municipiul Bacău referitoare la 
obligația conformării CAF 100Gcal/h, încadrată ca IMA 3 – Instalație Mare de Ardere – la 
cerințele legale ale legislației de mediu privind VLE (Valori Limită de Emisii) NOx de 100 
mg/Nmc din gazele de ardere începând cu data de 01.01.2023, ținând cont că acest cazan 
funcționează ca o instalație de vârf pentru SACET. Pentru aceasta, s-a impus o nouă încadrare a 
CAF ca și Instalație Medie de Ardere, ceea ce a determinat necesitatea efectuării de lucrări pentru 
reducerea puterii termice de la 100 Gcal/h (116 MW) la 47 MW. 

Mijlocul fix existent denumit „Cazan de apă fierbinte 100Gcal/h – sistem sub presiune, 
canale gaze arse, măsură, instalații de suflare și spălare funingine, cu anexe” are numărul de 
inventar 88883109 și este cuprins în Contractul de delegare sus amintit. 

Reducerea puterii s-a realizat în parte majoritară prin modificarea soft-ului de automatizare 
al arzătoarelor, care limitează debitul de gaze de admisie, astfel creându-se posibilitatea facilă de 
revenire la puterea termică inițială de 100Gcal/h.  

De aceea, prin adresa nr. 251/13.02.2023, S.C. Thermoenergy Group S.A. propune 
completarea denumirii mijlocului fix astfel „Cazan de apă fierbinte 100Gcal/h redus la 47 MW – 
sistem sub presiune, canale gaze arse, măsură, instalații de suflare și spălare funingine, cu anexe”, 
număr inventar 88883109, domeniul public al municipiului Bacău. 

În urma investiției, la valoarea de inventar reevaluată de 2.135.259 lei (aprobată prin HCL 
335/2021), se adaugă valoarea lucrărilor recepționate de 229.759,34 lei, valoarea totală a 
mijlocului fix fiind de 2.365.018,34 lei 

 Ținând cont de faptul că bunurile rezultate din investiția „Reducerea puterii termice 
nominale a IMA 3 – CAF 100 Gcal/h, din cadrul SACET Bacău pentru încadrarea ca instalație 
medie de ardere”, sunt bunuri de utilitate publică, se impune includerea acestor bunuri în domeniul 
public al Municipiului Bacău.      

 Totodată, pentru exploatarea în condiții de eficiență economică a obiectivului finalizat, mai 
sus menționat, odată cu înscrierea bunurilor - mijloace fixe în domeniul public al municipiului 
Bacău, este necesar să se realizeze și transmiterea bunurilor aferente investiției, spre administrare 
și exploatare către SC Thermoenergy Group S.A., cu Protocol de predare-primire, prin 
completarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie 
termică în sistem centralizat din Municipiului Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018. În acest sens se 
va întocmi un nou act adițional la contract cu actualizarea valorii acetui mijloc fix.  

 Producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat este 
un serviciu comunitar de utilitate publică care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi 



interes public general cu caracter social al colectivităţilor locale. Acest serviciu este în 
responsabilitatea autorităţilor publice locale. Acestea se înfiinţează, se organizează şi se 
gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile 
deliberative ale unităţilor administrative teritoriale în funcţie de gradul de urbanizare, de 
importanţă economico-socială a localităţilor.  

 
 Faţă de cele prezentate, vă rog domnilor consilieri să analizaţi şi să aprobaţi proiectul de 
hotărâre în forma prezentată. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN - DANIEL STANCIU - VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU  
MUNICIPIUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU           
SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU 
                
Nr. 122733/2 din 09.03.2023  

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind completarea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în 

sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018 
 

 Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din 
bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 
precum și din alte bunuri de uz sau de inters public local, declarate ca atare prin 
Hotărâre a Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de 
interes public national ori județean. 

 În urma constituirii mijloacelor fixe rezultate în urma realizării investiției 
„Reducerea puterii termice nominale a IMA 3 – CAF 100 Gcal/h, din cadrul SACET 
Bacău pentru încadrarea ca instalație medie de ardere”  în cadrul serviciului public 
de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, se 
impune includerea acestora în domeniul public al municipiului Bacău și transmiterea 
bunurilor aferente investiției, spre administrare și exploatare către SC Thermoenergy 
Group S.A., prin completarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public 
de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiului Bacău nr. 
69695/1088/15.11.2018.  

Proiectul de hotărâre a fost întocmit prin respectarea prevederilor din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 
287/2009 – Codul Civil, republicată, modificată și completată, precum și ale Legii 
nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 
ȘEF SERVICIU 

BARDAȘU CRISTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 122731 din 09.03.2023      PROIECT AVIZAT 

     SECRETARUL GENERAL AL  
                    MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
 
 
 

                                                  PROIECT DE HOTARARE 
privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 

69695/1088/15.11.2018 
 

        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU           
  

 Având in vedere: 
 

- Adresa nr. 251/13.02.2023 transmisă de S.C. Thermoenergy Group S.A., 
înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 113640/13.02.2023, prin care 
solicită promovarea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în 
vederea transmiterii de la Thermoenergy Group SA Bacău către UAT Municipiul 
Bacău a mijlocului fix „Cazan de apă fierbinte 100Gcal/h redus la 47 MW – sistem 
sub presiune, canale gaze arse, măsură, instalații de suflare și spălare funingine, cu 
anexe” și ulterior predarea  acestuia către Thermoenergy Group S.A., în Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din 
Municipiul  Bacău  nr. 69695/1088/15.11.2018”; 
-Referatul nr. 121550/07.03.2023 înaintat de către Serviciul Evidență Patrimoniu-
Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public Și Privat prin care se propune 
promovarea unui proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din 
Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 122732 din 09.03.2023; 
-Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 122733/1/09.03.2023; 
-Raportul Serviciului Evidență Patrimoniu înregistrat cu nr. 122733/2 / 09.03.2023;  
- Prevederile art.29 alin.(6) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice , republicată și actualizată; 
-Prevederile art.554 și 858 din Legea nr.287/2009-Codul Civil, republicată, 
modificată și completată; 
-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1)  lit.a), art. 197 alin. (1), art. 
243  alin. (1)  lit.a) și b) și art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (14) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 
                                            H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se aprobă transmiterea de la Thermoenergy Group S.A. Bacău către UAT 
Municipiul Bacău a mijlocului fix „Cazan de apă fierbinte 100Gcal/h redus la 47 
MW – sistem sub presiune, canale gaze arse, măsură, instalații de suflare și spălare 
funingine, cu anexe”, identificat conform Anexă, parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 
 
Art.2 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Bacău a bunurilor 
rezultate din investiția „Reducerea puterii termice nominale a IMA 3 – CAF 100 
Gcal/h, din cadrul SACET Bacău pentru încadrarea ca instalație medie de ardere”, 
conform Anexei,  parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 
Art.3 Se aprobă transmiterea bunurilor cuprinse în Anexa, parte integrantă a 
prezentei hotărâri, către S.C. Thermoenergy Group S.A. spre administrare și 
exploatare. 
 
Art.3 Se aprobă completarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public 
de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 
69695/1088/15.11.2018 cu bunurile cuprinse în Anexa parte integrantă a prezentei 
hotărâri, prin încheierea unui act adiţional la contract cu actualizarea valorii acestui 
contract. 
 
Art.5   Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Serviciul Evidență Patrimoniu-Compartiment Evidență și Inventar 
Domeniul Public Și Privat. 
  
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Serviciului 
Evidență Patrimoniu-Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public Și Privat, 
Direcției Economice și către S.C Thermoenergy Group SA Bacău. 
 
 Art.7  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 

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



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU                                                                                                              ANEXĂ la H.C.L. nr                             
 

 

SITUAȚIA MIJLOACELOR FIXE  
rezultate din contractele aferente pentru realizarea investiției  

„Reducerea puterii termice nominale a IMA3 – CAF 100 Gcal/h, din cadrul SACET Bacău pentru încadrarea ca instalație medie de ardere” 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumire mijloc fix 

 
Cod de 
clasificare 

 
Nr. de 
inventar 

  Valoare 
Valoare lucrări 

recepționate 
-lei- 

Valoare 
nouă mijloc 

fix 

Durata 
normală de 
funcționare 

-ani- 

Sursa de 
finanțare 

Valoare 
inițială 

mijloc fix 

Valoare 
reevaluată 
conf. HCL 
335/2021 

C+I+M 
-lei- 

Echipament 
-lei- 

Alte 
cheltuieli 

-lei- 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10=5+9 11 12 
 
 

1 

Cazan de apă fierbinte 
100Gcal/h redus la 47 
MW – sistem sub 
presiune, canale gaze 
arse, măsură, instalații de 
suflare și spălare 
funingine, cu anexe 

 
 
2.1.16.1. 

 
 
88883109 

 
 
2.246.647,67 

 
 
2.135.259 

 
 
181.359,34 

 
 

0,00 

 
 

48.400 

 
 

229.759,34 

 
 
2.365.018,34 

 
 

22-34 

 
Surse proprii 
Thermoenergy 

 Total   2.246.647,67 2.135.259 181.359,34 0,00 48.400 229.759,34 2.365.018,34   
 
 
        PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
        Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
 
 
 

      ȘEF SERVICIU 
      Cristina  BARDAȘU 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 122733/1 din 09.03.2023  

 
RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la  
proiectul de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului 

public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 
69695/1088/15.11.2018 

            Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza : 
-Prevederilor art.29 alin.(6) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 
, republicată și actualizată, care precizează : 
Art.29(6) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate 
furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum 
şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă, în condiţiile legii speciale. 
-Prevederilor art.554 și 858 din Legea nr.287/2009-Codul Civil, republicată, modificată și 
completată, care precizează : 
Art.554 (1) Bunurile statului si ale unitatilor administrativ-teritoriale care, prin natura lor sau prin 
declaratia legii, sunt de uz sau de interes public formeaza obiectul proprietatii publice, insa numai 
daca au fost legal dobandite de catre acestea. 
 (2) Daca prin lege nu se prevede altfel, dispozitiile aplicabile dreptului de proprietate privata se 
aplica si dreptului de proprietate publica, insa numai in masura in care sunt compatibile cu acesta 
din urma. 
Art.858 Proprietatea publica este dreptul de proprietate ce apartine statului sau unei unitati 
administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declaratia legii, sunt de uz 
ori de interes public, cu conditia sa fie dobandite prin unul dintre modurile prevazute de lege. 
- Prevederilor 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), și ale art. 286 alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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 
Art. 286  (1) Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art. 136 alin. (3) din 
Constitutie, din cele stabilite in anexele nr. 2-4 si din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin 
natura lor, sunt de uz sau de interes public, si sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-
teritoriale prin unul dintre modurile prevazute de lege. 
(4) Domeniul public al comunei, al orasului sau al municipiului este alcatuit din bunurile prevazute 
in anexa nr. 4, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin 
hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes 
public national ori judetean. 
- Prevederilor art . 129 alin. (2) lit. c) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 
(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. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 122733 din 09.03.2023  
 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU 

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

Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de 

hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 

69695/1088/15.11.2018, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de 

specialitate. Vă rugăm ca până la data de 13.03.2023  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 
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