
            
 
 
 
 
 
 
DIRECȚIA PATRIMONIU 
Serviciul Administrare Clădiri  
Nr. 1115206/ 01.03.2023  

 
Se aprobă 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Lucian Daniel Stanciu Viziteu 

 
 

R E F E R A T 
 
 

Prin adresa 1985/10.02.2023, înregistrată la instituția noastră sub nr. 
115206/16.02.2023 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, solicită asocierea cu Municipiul 
Bacău în vederea organizării de către aceștia a Campionatului Național Universitar de Înot în 
data de 29 Aprilie 2023.  

Acest competiție de tradiție, reprezintă un eveniment organizat la nivel național ce 
reunește studenți sportivi de la centrele universitare din România.  

 
În acest sens, vă rugăm să analizați și ulterior să dispuneți asupra promovării unui 

proiect de hotărâre a Consiliului Local Bacău privind Asocierea Municipiului Bacău cu 
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea organizării la Bazinul de Ăînot Bacău a 
Campionatului Universitar de Înot, ediția 2023 

 
Contribuția ce revine Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție cu caracter 

gratuit a Bazinului de Înot Bacău conform prevederilor Contractului de asociere prevăzut în 
Anexa la prezentul referat 

 
 
 
 
 
 

    Director Adjunct        Șef Serviciu 
Cristi DUMBRAVĂ                DANIEL ROȘU 
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Anexa la H.C.L. nr. 
JUDEȚUL BACĂU                               
MUNICIPIUL BACĂU 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr                           din   

 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
Municipiul  Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, judetul Bacau, având contul nr. 
RO64TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, cu Cod Fiscal 
RO4278337, reprezentată prin Primar - Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 
  

și 
 

UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” BACĂU, cu sediul în Municipiul Bacău, Calea 
Mărășești, nr. 157, tel. 0234542411, având codul fiscal 4278094 , reprezentantă legal prin rector 
Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY în calitate de organizator, au convenit următoarele: 
 
în temeiul prevederilor  

• Art 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil  

• Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata  

• Hotărâre Consiliu Local nr. _________ 

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea 
organizării la Bazinul de Înot Bacău a Campionatului Național Universitar de Înot, eveniment 
care care se va desfășura în data de 29 Aprilie 2023  
 

(2) Aportul Municipiului Bacău va consta în punerea gratuită la dispoziția organizatorului a 
Bazinului de Înot Bacău și a infrastructurii aferente acestuia în perioada prevăzută la alin 1.  

 
III. DURATA CONTRACTULUI 

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parți, pana la stingerea 
tuturor obligațiilor care decurg din obiectul asocierii.  

IV. OBLIGAŢIILE PARTILOR  

 
Art 3. Municipiul Bacau  se obliga sa pună la dispoziție Bazinul de Înot în perioada prevăzută 
la art. 1(1) în conformitate cu prevederile HCL ___________, care devine anexa 1 la prezentul 
contract de asociere.  

Art 4.  Universitatea ”Vasile Alecsandri”  se obligă :  

a) Sa aloce resursele financiare necesare pentru realizarea evenimentului prevăzut la Art. 
1(1)  din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (așa cum 
este prevăzut in Anexa la prezentul contract); 



b) Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate pentru desfășurarea activităților 
care fac obiectul prezentului contract; 

c) Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ; 
d) Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentelor; 
e) Sa înregistreze distinct in contabilitate eventualele sume primite de la Municipiul Bacau 

si din alte surse de finanțare pentru realizarea evenimentului ; 
f) Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor 

documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale; 
g) îndeplinește calitatea de organizator a evenimentului menționat la Cap. II respectând 

toate criteriile legale ce derivă din această calitate. 
h) să utilizeze aparatura electronică de sunet şi lumini, intervenții în caz de incendiu, 

mânuire decor, doar cu personal autorizat și specializat în domeniu, cheltuielile cu aceștia 
fiind suportate de către organizator.  

i) să nu intervină în niciun fel asupra echipamentelor tehnice cu care este dotat bazinul de 
înot, să nu modifice locațiile de instalare ale echipamentelor. 

j) în situația folosirii de instalații, echipamente, aparate și materiale, organizatorul rămâne 
pe deplin răspunzător pentru montarea, exploatarea în condiții de siguranță și ridicarea 
acestora la încetarea contractului și asigurarea măsurilor legale de securitate și sănătate 
în muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă. 

k) fixarea echipamentelor de decor și/sau scenotehnică se va face în mod obligatoriu 
folosind contragreutăți. Nu se admit mijloace mecanice de fixare pe podeaua Bazinului 
de Înot.   

l) să nu efectueze modificări de constructie fără acordul scris al proprietarului, 
m) să repare ori să suporte contravaloarea pagubelor cauzate spaţiului, de folosirea 

necorespunzătoare sau a culpei prepuşilor săi sau a terţilor colaboratori, 
n) să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt 

ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea – Finanțări nerambursabile 
- Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău. 

o) se obligă să aplice, să respecte și să răspundă pentru toate prevederile legale și măsurile 
pentru pentru asigurarea  desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în 
domeniul sportiv aprobate prin legislația în vigoare la data organizării evenimentului. 

p) sa respecte cu stricteţe, legislaţia și reglementările tehnice în domeniul apărării împotriva 
incendiilor, sa răspundă pentru eventualitatea izbucnirii unui incendiu în spaţiul care face 
obiectul prezentului contract şi propagarea acestuia către vecinataţi, 

q) având în vedere că Bazinul de Înot nu deține încă autorizație de securitate la incendiu și 
că instalațiile de avertizare sunt nefuncționale, organizatorul se obligă și este pe deplin 
responsabil pentru obținerea tuturor autorizațiilor și aprobărilor necesare de la 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mr. Constantin Ene" Bacău pentru desfășurarea 
activităților care fac obiectul prezentului contract. 

r) În eventualitatea in care, activitățile sunt suspendate/anulate de către instituțiile statului, 
Universitatea ”Vasile Alecsandri” înțelege să nu se îndrepte împotriva Municipiului Bacău 
pentru despăgubiri sau eventuale daune interese.  

s) să exploateze spatiul care face obiectul prezentului contract ca un bun proprietar, exclusiv 
în scopurile prevăzute în prezentul contract, evitând distrugerea, degradarea sau 
deteriorarea construcțiilor, instalațiilor şi accesoriilor aferente, 

t) să respecte toate prevederile necesare bunei desfăşurări a activității în cadrul spaţiului 
care face obiectul prezentului contract, precum normele privind situaţiile de urgenţă, 
normele de securitate şi sănătate în muncă, de mediu precum şi normele igienico-
sanitare, 

u) să nu desfăşoare activităţi ilicite sau indecente, contrare ordinii publice sau bunelor 
moravuri. Să-şi asigure pază proprie pentru bunurile sale. 

 

http://www.municipiulbacau.ro/


Art 5. (1) Universitatea ”Vasile Alecsandri” se obligă să prezinte Municipiului Bacau un raport 
tehnic și financiar, însoțit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data 
evenimentului.  
(2)Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu 
originalul”  
(3) Universitatea ”Vasile Alecsandri”  se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea 
Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data 
solicitării; 
(4) Daca Universitatea ”Vasile Alecsandri”  nu furnizează Municipiului Bacau un raport in 
termenul prevăzut de Art. 5(1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabilă si suficienta 
asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau 
poate rezilia contractul si recupera sumele cu care a contribuit la obiectul asocierii.   
(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fără preaviz si fără sa plătească 
compensații de orice fel, atunci când Universitatea ”Vasile Alecsandri”: 

• nu își îndeplinește fara justificare oricare din obligatiile care ii revin si, dupa ce a 
fost instiintat in scris sa isi indeplineasca aceste obligatii, persista inca in neonorarea lor sau nu 
furnizeaza explicatii satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificarii; 

• este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de 
catre tribunal, a inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau 
este in orice situatie analoga, provenind dintr-o procedura similara prevazuta in legislatia si 
reglementarile in vigoare 

• a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale printr-o 
condamnare  impotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greseli 
profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace; 

• se angajeaza in orice act de frauda sau coruptie sau este implicat in organizatii 
criminale sau in alte activitati ilegale; 

• își schimba personalitatea juridica, cu exceptia cazurilor in care se incheie un act 
aditional in acest sens; 

• face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund 
realității. 
(6) In cazul rezilierii contractului din vina organizatorului, in cazurile specificate in Art. 5(5) din 
contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja 
plătite, corespunzător gravitații faptelor in cauza și după ce i s-a permis beneficiarului sa 
transmită observațiile sale;  
 

VI. RĂSPUNDEREA PARTILOR 

Art.6 Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai 
și întru totul cu bună știință. 
Art.7 Părțile se obliga sa urmărească si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui 
contract. 
Art.8 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral 
prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților 
prin act adițional. 
Art.9 Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate in 
acest contract partea in culpa va suporta daune. 
Art. 10 Universitatea ”Vasile Alecsandri”  își va asuma întreaga responsabilitate cu privire la 
obligațiile fiscale si in raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor 
părți pe perioada desfășurării evenimentelor sau ca o consecință a desfășurării evenimentelor 
va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociată cu orice cerere de despăgubire sau 
acțiune apărută ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al 
încălcării drepturilor unei terțe părți .  

VII.FORTA MAJORA  



Art. 11 Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de 
răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.  
Art. 12 (1) Forta majora apăra de raspundere partea care o invoca. Forța majoră are caracter 
bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forta majora , poate renunta la executarea in 
continuare a contractului. Pentru ca forta majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca 
este obligata : 
a)sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forta majora in termen de una zi de la 
aparitie; 
b)sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la aparitie dovada 
cazului de forta majora; 
c)sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forță majora in termen de 
doua zile de la încetare; 
d)sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generează cazul de forța 
majoră; 
 (2)Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor 
curge de la data luării la cunoștință. 
(3)Daca forța majoră depășește o durata de cinci zile, fiecare parte poate să renunțe la 
executarea contractului in continuare, fără ca sa poată cere despăgubiri de la cealaltă. 
Art.13 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neînlăturat care ia naștere din natura, 
fapta omului sau lucrul si care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca si forță majoră 
este exonerator de răspundere. 
 
VIII. LITIGII 
Art.14 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluționate pe 
cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata 
competente. 
Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte 
contractanta. 
 
 

Municipiul Bacau 
Primar 

Dr. Ing. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 

Universitatea ”Vasile Alecsandri”   
Rector 

Prof. univ. dr. ing CAROL SCHNAKOVSZKY 

Director Economic 
Mariana Zamfir 
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Cristinel Dumbravă 

 

 
Șef Serviciu 
Daniel Roșu 

 

 
Direcția Juridică 
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Primarul Municipiului BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
          ȘEF SERVICIU 
          DANIEL ROȘU 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr.  124527 din 15.03.2023                                                                        PROIECT AVIZAT 

     SECRETARUL GENERAL AL  
        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în 
vederea organizării la Bazinul de Înot Bacău a Campionatului Național Universitar de Înot 

care va avea loc in data de 29.04.2023 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere: 
-Adresa nr.1985/10.02.2023, înregistrată la Primăria Bacău cu nr.115206/16.02.2023 prin care 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, solicită asocierea cu Municipiul Bacău în vederea 
organizării de către aceștia a Campionatului Național Universitar de Înot în data de 29 Aprilie 2023; 
-Referatul nr. 115206/01.03.2023, înaintat de Direcția Patrimoniu -Serviciul Administrare Clădiri, 
prin care se propune asocierea între Municipiul Bacău și Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 
în vederea organizării la Bazinul de Înot Bacău a Campionatului National Universitar de Înot care va 
avea loc in data de 29.04.2023 ; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 124529 din 15.03.2023; 
-Raportul Directiei Juridice, inregistrat cu nr. 124543/1 din 15.03.2023; 
-Raportul Serviciul Administrare Clădiri, nr. 124543/2 din 15.03.2023  
- Prevederile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) şi ale art. 
243 alin. (1) lit.a) şi lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.e) , alin. (9) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/ 
2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

ART. 1 –(1)Se aprobă asocierea între Municipiul Bacău și Universitatea ”Vasile Alecsandri” 
din Bacău în vederea organizării la Bazinul de Înot Bacău a Campionatului Național 
Universitar de Înot, care va avea loc in data de 29.04.2023. 

(2) Contribuția Municipiului Bacău constă in punerea la dispoziiție cu titlu gratuit a Bazinului 
de Înot Bacău in data de 29 aprilie 2023, în vederea organizării evenimentului menționat in 
alin.(1). 

ART. 2 Se aprobă Contractul de Asociere conform Anexei, parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 

ART.3- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
prin Serviciul Administrare Clădiri. 

ART.4-Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Administrare 
Clădiri și Universității ”Vasile Alecsandri” din 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 BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.S./ds. I-A-2/Ex.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
Nr. 124529 din 15.03.2023 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea 

”Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea organizării la Bazinul de Înot Bacău a 
Campionatului Național Universitar de Înot care va avea loc in data de 29.04.2023 

 

Prin adresa nr.1985/10.02.2023, înregistrată la Primăria Bacău cu 

nr.115206/16.02.2023 prin care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, solicită 

asocierea cu Municipiul Bacău în vederea organizării, de către aceștia, a Campionatului 

Național Universitar de Înot în data de 29 Aprilie 2023.  

Contribuția ce revine Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție cu titlu 

gratuit a Bazinului de Inot Bacău, în data de 29 aprilie 2023, conform contractului de 

asociere . 

Fata de cele prezentate, rog autoritatea deliberativă sa hotărască. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 N.O.P.C.S/ds. I-A-2/Ex.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 124543/1 din 15.03.2023 

 
RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul 
de hotărâre  privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din 
Bacău în vederea organizării la Bazinul de Înot Bacău a Campionatului Național Universitar 

de Înot care va avea loc in data de 29.04.2023 

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

- Prevederilor art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) şi 
ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” şi lit. ”b” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 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 atribuţiilor ce le revin, autoritatile administraţiei publice locale adopta sau 
emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmeaza: 
a) consiliul local si consiliul judeţean adopta hotarari 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 
adoptării, respectiv emiterii 
Art. 243 (l)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 
condiţiile legii, următoarele atribuţii: 
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, 
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului 
judeţean, după caz; 
b) participa la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean 
-Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „e”, alin. (9)  lit.ʺaʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, care precizează: 
Art. 129 (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
 e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern  
(9)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 
a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau 
straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de 
interes public local. 
- şi poate fi supus spre dezbatere 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
    CIPRIAN FANTAZA 

Red. C.S. /ds. I-A-2/Ex.1 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 124543 din 15.03.2023 

CĂTRE 

DIRECŢIA JURIDICĂ  

SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRI 

 

 

    Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată vă informăm că v-a fost 

transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu 

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea organizării la Bazinul de Înot 

Bacău a Campionatului Național Universitar de Înot care va avea loc in data de 

29.04.2023, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca 

până la data de 15.03.2023 să le depuneţi 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 
JUDEȚUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
Serviciul Administrare Clădiri 
Nr. 124543/2 din 15.03.2023  

RAPORT  
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul 
de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din 
Bacău în vederea organizării la Bazinul de Înot Bacău a Campionatului Universitar de Înot 

care va avea loc in data de 29.04.2023 
 
 

Având în vedere:  
 
- Prevederile HCL 599/2022 privind aprobarea pentru anul 2023 a taxelor locale care constituie surse 
de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul 
fiscal, modificată și completată  
- Prevederile art. 129 alin. 2, lit.” e” și alin. 9, lit ”a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 
modificată și completată, care precizează:  
 
Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern; 
 (9)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 
    a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, 
in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public 
local, 
 
analizând proiectul de Hotărâre cu titlul de mai sus, a fost întocmit prezentul raport de specialitate în 
conformitate cu prevederile art. 136(3) lit. ”a” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ,modificată și completată, proiectul putând fi supus dezbaterii Consiliului Local al 
Municipiului Bacău. 
 

 
SEF SERVICIU 

Daniel Roșu 
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