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Nr.  126401 din 20.03.2023                                                                     PROIECT AVIZAT 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  acceptarea unei donații și încheierea unui protocol de colaborare intre S.C.Simba 

Invest S.R.L. și Municipiul Bacău 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

 Având in vedere: 
-Solicitarea nr.66/08.02.2023 a S.C. SIMBA INVEST S.R.L., cu sediul în județul Bacău, 
Municipiul Bacău, str.Poligonului, nr. 4, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 
112484/ 08.02.2023  
-Avizul CRAB nr. 31 înregistrat sub nr. 684/06.06.2022, favorabil conform proiectului tehnic și a 
planului  înaintat de S.C. SIMBA INVEST S.R.L   către CRAB, 
-Acordul S.C. GEPEX SRL BACAU nr.48/14.03.2023,  
- Referatul nr.125822/20.03.2023, înaintat de către Direcția Patrimoniu prin care solicită 
promovarea unui proiect de hotărâre; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 126402 din 20.03.2023;  
- Raportul Direcției Juridice, înregistrat cu nr.126403/1/20.03.2023; 
- Raportul Direcției Patrimoniu-Întreținere Patrinoniu, înregistrat cu nr.126403/2/20.03.2023; 
- Prevederile HCL nr.82/31.03.2021 privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
intocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL; ORGANIZARE A EXECUTIEI 
LUCRARILOR, STR. STEFAN CEL MARE, NR.  22 B din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va 
realiza pe teren proprietate privată, BENEFICIAR: S.C. SIMBA INVEST S.R.L.; 
- Prevederile art.29 (1) din anexa nr.1 la HG nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 
General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.860, ale art.861, ale art.863 din Noul Cod Civil, privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.291 alin.(3) lit.a) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, 
modificată și completată; 
-  Prevederile art.108, ale 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 Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, modificată și completată; 
În temeiul  prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.k). din Ordonanța de Urgență nr.57/ 
2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată: 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1 (1) Se aprobă acceptarea donatiei investiției realizate pe terenul situat în municipiul 
Bacău, pe strada Stefan cel Mare, identificat cu nr.cadastral 89043 și nr.cadastral 70467 precum 
și pe terenul situat în municipiul Bacău , str.Stefan cel Mare nr.8bis, identificat cu nr.cadastral 



74457, după finalizarea lucrării ”Branșament apă și extindere rețea canalizare pentru 
ANSAMBLU REZIDENTIAL”. 
(2) Se aprobă executarea în municipiul Bacău, pe riscul și cheltuiala SC SIMBA INVEST SRL, 
a lucrărilor :”Branșament apă și extindere rețea canalizare pentru ANSAMBLU 
REZIDENTIAL amplasat pe str.Stefan cel Mare, conform conform Planului de situație, Anexa 
nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
(3) Se aprobă executarea lucrărilor și pe terenul propietate publică a municipiului Bacău, identificat 
cu nr.cadastral 70467, 89043, 74457,  conform Planului de situație, Anexa nr.1, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
 (4)Se aprobă incheierea unui Protocol de Colaborare , intre SC Simba Invest S.R.L. și Municipiul 
 Bacău, conform Anexei nr.2, parte integral la prezenta hotărâre. 
(5) După finalizarea și recepționarea lucrărilor de construire, regimul de proprietate va fi transferat, 
către domeniul public al municipiului Bacău, în baza unui Contract de Donație, încheiat între părți, 
fără sarcini. 
(6) Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de donație vor fi suportate de către SC Simba 
Invest S.R.L  
Art.2 Se mandatează Primarul municipiului Bacău să semneze în fața Notarului Public actele de 
donație. 
Art.4 Se mandatează Primarul municipiului Bacău să semneze Protocolul de Colaborare, încheiat 
între părți. 
Art.5 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri structurii 
Întreținere Patrimoniu- Compartiment Drumuri, Rețele și Avize. 
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău,  structurii Întreținere 
Patrimoniu- Compartiment Drumuri, Rețele și Avize și  SC Simba Invest S.R.L. 
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 

 
 
 
 
 
 
N.O.P. S.C/Ds.I-A-2/Ex.1 
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Primaria Municipiului Bacau                    Anexa nr.2 la  

Directia Patrimoniu                                                                            Referatul nr.125822/20.03.2023 
 

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

 
                   Prezentul,  a fost încheiat astăzi..............., de către și între: 
 

 Municipiul Bacău, avand cod de identificare fiscală 4278337, reprezentat legal prin 
Primar, Domnul LUCIAN – DANIEL STANCIU - VIZITEU (denumit în continuare Municipiul 
") 
     și 

 SC SIMBA INVEST  SRL. persoană juridică română cu sediul în MUNICIPIUL Bacău, 
str.Poligonului nr.4, Județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J04/989/1996 și CUI 
RO9459099, reprezentată legal de ................ în calitate de DIRECTOR GENERAL 
denumite în continuare individual „Partea" și colectiv „Părţile", 
 

ÎNTRUCÂT: 
(A) SC SIMBA INVEST SRL va executa parțial pe terenul cu nr. cadastral 66428, proprietate 
privată, lucrări tehnico-edilitare: branșamente, retea de apă și canalizare, ce va asigura alimentarea 
cu apă și canalizare la cele 3 blocuri ce fac parte din  ANSAMBLU REZIDENTIAL ce se 
construieste în Bacau, str.Stefan cel Mare, cât și pe terenurile proprietate publică, cu nr. cadastral 
70467, 89043 și 74457 str. Ștefan cel Mare; 
 (B) Dreptul de a construi se acordă cu respectarea prevederilor art. 31 (a) din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Cap. III, Atribuţii ale administraţiei publice Secţiunea 
3 “ Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale “ precum și obligaţiile care derivă din 
prevederile  Capitolul 3 Secţiunea a III-a ”Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara” din 
Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G, nr. 525/1996, republicată; 
 (C) Pentru realizarea instalațiilor sanitare exterioare, respectiv alimentare cu apă și evacuarea 
apelor uzate menajere, asigurarea unui grad de confort correspunzător  și asigurarea cerințelor 
tehnice și de calitate corespunzătoare,  are obținut avizul operatorului de rețea, CRAB SA respectiv 
Avizul 31 înregistrat sub nr. 684/2022. 

După punerea în funcțiune a branșamentului de apă și a racordului de canalizare și în baza 
cartii tehnice și a fisei tehnice de delimitare a mijlocului fix, conform prevederilor HG 
nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, acestea vor fi 
transferate în proprietatea municipiului Bacău, pentru a fi date în administrare operatorului S.C. 
CRAB SA, în baza unui Contract de Donație, încheiat între părți, fără sarcini. 
(D) SC SIMBA INVEST SRL este de acord să amenajeze integral pe costul său pe terenul 
proprietate publică conform Planului de situație,  suportând integral atât costurile proiectării și 
autorizării proiectului, incluzând taxele legale impuse de către autorități cât și costurile execuţiei 
lucrărilor de construire ale obiectivului mai sus menţionat; 
 



AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS, PĂRŢILE AU CONVENIT DUPĂ CUM 
URMEAZA: 
1. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
1.1 Potrivit termenilor şi condiţiilor de mai jos Municipiul Bacău împuterniceşte în mod ferm şi 
irevocabil SC SIMBA INVEST SRL să procedeze la: 
- obţinerea autorizaţiei de construire, în vederea realizării lucrării ”Branșament apă și extindere 
rețea canalizare pentru ANSAMBLU REZIDENTIAL”  pe str. Ștefan cel Mare, pe suprafeţele de 
teren astfel cum au fost evidenţiate în Planul de Situaţie întocmit de S.C. INSTANT POINT S.R.L., 
ce constituie Anexa 1 la prezentul protocol şi face parte integrantă din acesta; 
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- obţinerea în prealabil a tuturor avizelor şi acordurilor necesare realizării lucrărilor menţionate 
anterior; 
- efectuarea lucrărilor prin contractarea acestora cu un antreprenor la alegerea SC SIMBA INVEST 
SRL, urmând ca lucrările să fie plătite exclusiv de către acesta; 
1.2 În realizarea mandatului de la punctul 1.1, SC SIMBA INVEST SRL se obligă prin prezenta 
să contracteze serviciile unui arhitect de specialitate care să execute lucrările de proiectare, avizare 
și autorizare. 
SC SIMBA INVEST SRL se obligă să suporte integral taxele legale şi costurile lucrărilor de 
proiectare, avizare şi autorizare ale lucrărilor menţionate mai sus. 
1.3 SC SIMBA INVEST SRL se obligă, sa contracteze serviciile unui antreprenor de specialitate 
care să execute lucrările de amenajare  în conformitate cu Autorizaţia de Construire, emisă de 
Municipiul Bacău. 
SC SIMBA INVEST  SRL  se obligă să suporte integral costurile lucrărilor de amenajare. 
1.4 Municipiul Bacău se obligă ca la finalizarea lucrărilor de amenajare  să efectueze formalităţile 
de recepţie a lucrărilor cu autorităţile competente. 
1.5 În sensul celor de la punctul anterior, SC SIMBA INVEST SRL  se obligă să notifice 
Municipiul Bacău cu privire la finalizarea lucrărilor şi necesitatea constituirii unei comisii de 
recepţie a lucrărilor de construcţii, constituită din reprezentanţi ai Municipiului Bacău. 
De asemenea, SC SIMBA INVEST SRL va comunica comisiei desemnate orice alte documente 
solicitate lucrărilor de construcţii, din care să rezulte respectarea întocmai a Autorizaţiei de 
construire emisă în vederea executării lucrărilor. 
1.6 SC SIMBA INVEST SRL declară în mod expres şi irevocabil că, deşi finanţează integral 
lucrările, după punerea în funcțiune a branșamentului de apă și a racordului de canalizare și în baza 
cartii tehnice și a fisei tehnice de delimitare a mijlocului fix, conform prevederilor HG 
nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, acestea vor fi 
transferate în proprietatea municipiului Bacău, în baza unui Contract de Donație, încheiat între 
părți, fără sarcini, ulterior urmând a  fi date în administrare operatorului S.C. CRAB SA,  
1.7 În vederea executării mandatului de la punctul 1.1, SC SIMBA INVEST SRL  poate trata şi 
încheia orice contract cu oricine pentru executarea lucrărilor, in nume propriu, dar pe seama 
municipiului Bacău, fixând termenul şi preţul în condiţiile ce le va crede de cuviinţă. 
1.8 În vederea aducerii la îndeplinire a mandatului de la punctul 1.1, SC SIMBA INVEST SRL  
va putea reprezenta municipiul Bacău şi îi va putea susţine interesele faţă de organele de 
administraţie publică, responsabile de emiterea avizelor, acordurilor şi de emiterea autorizaţiei de 
construcţie şi în faţa oricăror persoane fizice şi juridice. 
 
2. DURATA PROTOCOLULUI 
2.1. Prezentul Protocol va înceta atunci când fiecare din Părţi îşi va fi îndeplinit în întregime şi în 
mod corespunzător obligaţiile asumate prin acesta, cu privire la realizarea investiţiei, încheierea 



Contractului de Donaţie în formă autentică, fără sarcini şi predarea investiţiei către Municipiul 
Bacău. 
 
3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
3.1 Obligaţiile SC SIMBA INVEST SRL  sunt următoarele: 
a) să doneze Municipiului Bacău după punerea în funcțiune a branșamentului de apă și a racordului 
de canalizare și în baza cartii tehnice și a fisei tehnice de delimitare a mijlocului fix; 
b) să depună toate diligențele în vederea executării lucrării; 
c) să suporte integral toate costurile aferente lucrărilor de amenajare pe domeniul public și pe 
terenul proprietatea SC SIMBA INVEST SRL, inclusiv orice prejudicii pe care le-ar putea cauza 
terţilor prin executarea defectuoasă a acestor lucrări. 
d) Sub rezerva finalizării investiţiei, conform prevederilor prezentului Protocol, SC SIMBA 
INVEST SRL se angajează, iar Municipiul acceptă, următoarele: 
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 (i) să predea terenul pus la dispoziţie de municipiul Bacău și SC SIMBA INVEST SRL investiţia 
realizată pe acesta, cu documentaţia aferentă, în baza unui proces verbal de predare –primire; 
 (ii) să cedeze Municipiului, cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra investiţiei prin încheierea 
unui Contract de Donaţie fără sarcini, în formă autentică, urmând ca aceasta să dobândească 
regimul juridic- domeniu public.  
Cheltuielile de autentificare aferente Contractului de Donaţie vor fi în sarcina SC SIMBA INVEST 
SRL . 
3.2 Obligaţiile Municipiului Bacău sunt următoarele: 
a) Municipiul Bacău prin reprezentanţi săi legali se obligă ca în termenul legal, după data depunerii 
tuturor documentelor solicitate prin Certificatul de Urbanism în vederea emiterii Autorizaţiei de 
Construire, să pună la dispoziţia SC SIMBA INVEST SRL autorizaţia de construire a investiției. 
b) Municipiul Bacău se obligă ca odată cu emiterea autorizaţiei de construire să obţină și să pună 
la dispoziţia SC SIMBA INVEST SRL  împutemicirile în foma cerută de lege, pentru ca SC 
SIMBA INVEST SRL prin antreprenorul său, să execute lucrările de amenajare în numele 
Municipiului Bacău. 
Acesta din urmă se obligă ca la finalizarea lucrărilor de amenajare să efectueze formalităţile de 
recepţie a lucrărilor cu autorităţile competente. 
 
4. NOTIFICĂRI 
4.1 Toate notificările formulate în temeiul sau în legătură cu prezentul Protocol vor fi întocmite 
în scris şi vor fi comunicate prin email, fax, curier sau poştă cu confirmare de primire. Notificările 
vor indica datele de identificare ale expeditorului, precum şi pe cele ale destinatarului, cu 
menţionarea persoanei în atenţia căreia sunt transmise. 
4.2 Orice comunicare, notificare, declaraţie, cerere, instrucţiune, sau orice document ce va fi 
adresat de oricare Parte celeilalte va avea forma scrisa şi va fi considerat(ă) ca fiind transmis(ă) (i) 
la data primirii, în cazul în care a fost predată personal, prin poştă, recomandat cu confirmare de 
primire, sau prin serviciul de curierat, (ii) la data transmiterii, in cazul trimiterii prin fax sau orice 
alt mod de transmitere telegrafică/ electronică (e-mail); data primirii comunicării este considerată 
prima zi lucrătoare ulterioară, dacă comunicarea s-a tăcut intr-o zi libera sau într-o zi de sarbatoare 
legală; 
4.3 Dacă oricare dintre Părţi îşi schimbă adresa de corespondenţa aleasă ori domiciliul sau sediul 
social, are obligaţia de a comunica în scris celelaite părţi acest eveniment, iar noua adresă se va 



considera valabilă numai după împlinirea unui termen de 3 zile de la comunicare potrivit regulilor 
enunţate la alineatul precedent, în caz contrar orice comunicare la adresa declarată de Părţi în 
prezentul Protocol rămâne valabilă. 
 
5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 
5.1 Prezentul protocol încetează in următoarele cazuri: 
a) imposibilitatea executării lucrării; 
b) expirarea termenului protocolului. 
 
6. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII 
6.1 Prezentul Protocol va fi guvernat şi interpretat conform legii române. 
6.2 Orice litigiu între Părţile acestui Protocol privind încheierea, executarea, interpretarea, 
valabilitatea şi conţinutul prezentului Protocol va fi soluţionat de către Părţi pe cale amiabilă. în 
cazul in care o astfel de soluţionare amiabilă nu este posibilă, diferendul va fi soluţionat de către 
instanţele române competente. 
 
 
7. CLAUZE FINALE 
7.1 Nici o modificare a prezentului Protocol nu va produce efecte decât dacă este efectuată în scris 
şi semnată de către ambele Părţi. 
7.2 Protocolul, drepturile şi obligaţiile conţinute în acesta nu vor putea fi transferate către un terţ 
fără a obţine în prealabil acordul scris al celelaltei părţi contractuale, sub sancţiunea încetării 
protocolului şi plăţii de daune interese. 
7.3 Dacă orice prevedere din prezentul Protocol este considerată, indiferent de motive, ilegală, 
nulă sau inaplicabilă total sau parţial, o astfel de prevedere va fi exclusă din prezentul Protocol 
fără ca valabilitatea sau aplicabilitatea restului Protocolului să fie afectată iar Părţile vor conveni 
asupra prevederilor cu caracter de substituire care pot fi puse în aplicare. 
7.4 Prezentul protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte 
și semnate. 
 
MUNICIPIUL BACĂU                                                               SC SIMBA INVEST SRL 
 Prin PRIMAR                                                                            Prin: DIRECTOR GENERAL 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU                    ...................................................        
 
ARHITECT  ȘEF                
Arh. DIANA MIHAELA MARIN                                                                   
 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
 
DIRECȚIA PATRIMONIU 
DIRECTOR EXECUTIV   
IONEL IULIAN STAN 
 
DIRECȚIA ÎNTREȚINERE PATRIMONIU 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 
IONEL FEDIUC 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV                                                          DIRECTOR EXECUTIV 
   IONEL IULIAN STAN      IONEL FEDIUC 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU             
PRIMĂRUL MUNICIPIULUI  BACĂU                  
Nr. 126402 din 20.03.2023 
 
     

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind acceptarea unei donații și încheierea unui protocol de 
colaborare intre S.C.Simba Invest S.R.L. și Municipiul Bacău 

 

Prin HCL nr.82/31.03.2021, a fost aprobat PUZ, intocmit pentru  CONSTRUIRE 

ANSAMBLU REZIDENTIAL, ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, STR.STEFAN 

CEL MARE nr.22B din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. 

La art.1 alin.2 din H.C.L. se prevede ”echipare tehnico-edilitara: racordarea la retelele edilitare existente 

se va realiza pe cheltuiala beneficiarului, conform avizelor eliberate de detinatorii de retele.” 

După punerea în funcțiune a branșamentului de apă și a racordului de canalizare și în baza cartii 

tehnice și a fisei tehnice de delimitare a mijlocului fix, conform prevederilor HG nr.273/1994, 

privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, acestea vor fi transferate în 

proprietatea municipiului Bacău, în baza unui Contract de Donație, încheiat între părți, fără sarcini, 

urmând a fi date în administrare operatorului S.C. CRAB SA.. 

 

Față de cele precizate, proiectul de hotărâre poate fi supus spre dezbatere. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 126403/*1 din 20.03.2023 
 
 
 

RAPORT 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul 
de hotărâre privind  acceptarea unei donații și încheierea unui protocol de colaborare intre 

S.C.Simba Invest S.R.L. și Municipiul Bacău 
 

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

- Prevederilor art.860, art.861, art.863 din Noul Cod Civil, privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art. 860 Domeniul public naţional, judeţean şi local 
(1) Bunurile proprietate publică fac parte din domeniul public naţional, judeţean sau, după caz, local. 
(2) Delimitarea dintre domeniul public naţional, judeţean şi local se face în condiţiile legii. 
(3) Bunurile care formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale potrivit unei legi organice nu pot fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public 
al unităţii administrativ-teritoriale sau invers decât ca urmare a modificării legii organice. În celelalte 
cazuri, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-
teritoriale şi invers se face în condiţiile legii. 
Art. 861 Caracterele dreptului de proprietate publică 
(1) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. 
(2) Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz şi nu poate fi dobândită de terţi prin 
uzucapiune sau, după caz, prin posesia de bună-credinţă asupra bunurilor mobile. 
(3) În condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi 
concesionate ori închiriate. 
Art.863 Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică 
Dreptul de proprietate publică se dobândeşte: 
a) prin achiziţie publică, efectuată în condiţiile legii; 
b) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii; 
c) prin donaţie sau legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa 
dispunătorului, devine de uz ori de interes public; 
d) prin convenţie cu titlu oneros, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dobânditorului, devine de uz 
ori de interes public; 
e) prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau din domeniul 
privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia, în condiţiile legii; 
f) prin alte moduri stabilite de lege. 
- Prevederilor art.29 (1) din anexa nr.1 la HG nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 
General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare , care precizează: 
Art. 29(1) Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare(1) Reţelele de apa, de canalizare, de drumuri 
publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, 
dacă legea nu dispune altfel. 
- Prevederilor art.286 (4), art.291(3) lit.a) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, care precizează: 



Art.286(4) (4) Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din 
bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, 
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri 
de uz sau de interes public naţional ori judeţean.  
Art. 291Acceptarea donaţiilor şi a legatelor 
(3) Acceptarea donaţiilor şi a legatelor făcute către unităţile administrativ-teritoriale se aprobă 
prin: 
a) hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pentru donaţiile şi legatele 
de bunuri imobile. 

-  Prevederilor 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 Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată 
și completată, 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.d) și alin.(7) lit.k) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ, modificată și completată, care precizează: 
Art. 129 (2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:  
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;  
 (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei 
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 
k)dezvoltarea urbană; 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
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SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 126403 din 20.03.2023 
 

 

              CĂTRE, 
 

DIRECȚIA JURIDICĂ  
 

DIRECȚIA PATRIMONIU-INTREȚINERE PATRIMONIU 
 
 

     Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG 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  acceptarea unei donații și încheierea 
unui protocol de colaborare intre S.C.Simba Invest S.R.L. și Municipiul Bacău, în vederea 
analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

      Vă rugăm ca, până la data de 22.03.2023, 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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Intreținere Patrimoniu                  
Nr. 
     

 

RAPORT 
 
 

al compartimentului de specialitate al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind  acceptarea unei donații și încheierea 

unui protocol de colaborare intre S.C.Simba Invest S.R.L. și Municipiul Bacău 
 

 Proiectul de hotărâre  prezentat prin care se propune  aprobarea executării în municipiul 

Bacău, pe riscul și cheltuiala SC SIMBA INVEST SRL, a lucrărilor de branșament apă și extindere 

rețea canalizare în municipiul Bacău, pe str.Stefan cel Mare, încheierea unui PROTOCOL de 

COLABORARE între SC SIMBA INVEST SRL  și MUNICIPIUL BACĂU,  precum și 

acceptarea donatiei investiției realizate pe terenul situat în municipiul Bacău, pe strada Stefan cel 

Mare, identificat cu nr.cadastral 89043 și nr.cadastral 70467 precum și pe terenul situat în 

municipiul Bacău , str.Stefan cel Mare nr.8bis, identificat cu nr.cadastral 74457, după finalizarea 

lucrării ”Branșament apă și extindere rețea canalizare pentru ANSAMBLU REZIDENTIAL”, a 

fost întocmit prin respectarea prevederilor Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ și poate fi supus spre dezbatere. 

Față de cele precizate în prezentul raport, proiectul de hotărâre poate fi supus spre dezbatere. 
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REFERAT 

 

Având în vedere: 

-  Solicitarea nr.66/08.02.2023 a S.C. SIMBA INVEST S.R.L., cu sediul în județul Bacău, Municipiul 
Bacău, str.Poligonului, nr. 4, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 112484/ 08.02.2023  

- Avizul CRAB nr. 31 înregistrat sub nr. 684/06.06.2022, favorabil conform proiectului tehnic și a 
planului  înaintat de S.C. SIMBA INVEST S.R.L   către CRAB, 

- Acordul S.C. GEPEX SRL BACAU nr.48/14.03.2023,  
 

propunem promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local Bacău pentru: 
1. Aprobarea executării în municipiul Bacău, pe riscul și cheltuiala SC SIMBA 

INVEST SRL, a lucrărilor de branșament apă și extindere rețea canalizare în municipiul 
Bacău, pe str.Stefan cel Mare, conform Plan de situație- anexa nr.1; 

2. Aprobarea executării lucrărilor și pe terenul proprietate publică a municipiului Bacău, 
identificat cu nr.cadastral 70467, 89043, 74457, conform Plan situație- anexa nr.1; 

3. Aprobarea executării lucrărilor conform Plan situație- anexa nr.1; 
4. Aprobarea încheierii unui PROTOCOL de COLABORARE între SC SIMBA 

INVEST SRL  și MUNICIPIUL BACĂU, anexa nr.2; 
5. Propunem mandatarea Primarului municipiului Bacău să semneze în fața Notarului 

Public a actelor de donație; 
6. Propunem mandatarea Primarului municipiului Bacău să semneze Protocolul de 

Colaborare, încheiat între părți. 
 

Prin HCL nr.82/31.03.2021, a fost aprobat PUZ, intocmit pentru  CONSTRUIRE 
ANSAMBLU REZIDENTIAL, ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, STR.STEFAN 
CEL MARE nr.22B din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. 

La art.1 alin.2 din H.C.L. se prevede ”echipare tehnico-edilitara: racordarea la retelele edilitare 
existente se va realiza pe cheltuiala beneficiarului, conform avizelor eliberate de detinatorii de retele.” 

După punerea în funcțiune a branșamentului de apă și a racordului de canalizare și în baza 
cartii tehnice și a fisei tehnice de delimitare a mijlocului fix, conform prevederilor HG 
nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, acestea vor fi 



transferate în proprietatea municipiului Bacău, în baza unui Contract de Donație, încheiat între 
părți, fără sarcini, urmând a fi date în administrare operatorului S.C. CRAB SA.. 
         Prevederile cuprinse în HCL, vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Patrimoniu, Serviciul  
Evidență Patrimoniu, Serviciul Întreținere Patrimoniu- Compartiment Drumuri, Rețele și Avize. 

În acest sens, în conformitate cu prevederile art.29 (1) din anexa nr.1 la HG nr.525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului General de Urbanism, prevederile art.860,861,863 din Noul Cod Civil, privInd 
bunurile proprietate publică, prevederile art.108,art.129(2)(6),lit.c, lit.a, art.286(4), art.291(3), lit.a, 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. 

Pe str.Stefan cel Mare (aleea din strada principal spre  complex)  există rețea de canalizare care 
deservește blocul VAMINA și care nu este încă preluat de SC CRAB SA, rețea dimensionată doar pentru 
acest bloc, astfel că nu se poate face racordarea obiectului la aceasta, neputându-se asigura evacuarea 
debitelor de apă uzată pentru încă 3 blocuri. 

În vederea colectării și evacuării apelor uzate menajere și pluviale care se produc în cadrul 
obiectivului, acesta necesită racordarea la rețeaua de canalizare publică de pe strada Stefan cel Mare (stada 
principală) printr-o extindere a acesteia, deversarea apelor uzate colectate se propune a se realiza prin 
traversarea terenului UAT Bacău concesionat către SC GEPEX SRL de la limita de nord, comună, spre 
zona de intrare în complexul de Agrement – str.Turbinei, în rețeaua de canalizare a municipiului Bacău 
amplasată pe str.Stefan cel Mare.   

Menționăm faptul că rețeaua de canalizare actuală este subdimensionată (Dn 200) și complet 
colmatată pe o distanță de cca 30m lungime, fiind inutilizabilă pentru concesionarul S.C. GEPEX SRL. 

Pentru aducerea ei la starea de funcționare ar fi necesare lucrări de proiectare și înlocuire a rețelei 
în cauză, lucrare pe care S.C. SIMBA INVEST S.R.L. se obligă să o preia în totalitate prin modificarea 
traseului-trasarea  unei noi conducte de Dn 400 care să aibă un traseu mult mai apropiat de obiectivele 
situate pe terenul proprietatea UAT Bacău și concesionate către S.C. GEPEX S.R.L.. 

În final, noua coloană, redimensionată, va fi în măsură să deservească atât obiectivele situate pe 
terenul  proprietatea UAT Bacău, concesionat de către S.C. GEPEX S.R.L., cât și orice alte imobile din 
vecinătate, asigurând conditiile necesare accesului nediscriminatoriu la serviciul de alimentare cu apa și de 
canalizare.  

Lucrările se vor executa cu respectarea celor cuprinse în AVIZUL CRAB nr.31 si a Regulamentului  
serviciului de alimentare cu apa și de canalizare - judetul Bacau  care prevede: 

  ” Art. 57. (1) Executarea de catre terti a lucrarilor de orice fel, in special a celor de sapatura, de-a lungul 
traseelor sau in intersectie cu retelele de apa și de canalizare, precum și a celor de extindere a retelelor de 
apa și de canalizare se va face numai in baza unui proiect intocmit de un operator economic autorizat, insușit 
de operatorul sistemului de alimentare cu apa și de canalizare; 
Art. 109. (1) Executarea lucrarilor de extindere pentru alimentari cu apa, inclusiv a branșamentelor de apa, 
se va face dupa obtinerea autorizatiei de construire eliberate de autoritatea administratiei publice locale, 
autorizatie care va avea la baza avizul definitiv al operatorului. 
Art. 137. (1) Autoritatile administrate! publice locale trebuie sa asigure conditiile necesare accesului 
nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de alimentare cu apa și de canalizare. 
Art. 144. (1) Racordurile sunt montate de operator sau de firme specializate. Costurile montarii sunt 
suportate de solicitant. Cheltuielile aferente se platesc inainte de inceperea lucrarilor. Orice cheltuieli legate 
de consolidarea (redimensionarea) unui racord datorita creșterii nevoilor cad in sarcina utilizatorului. 
(2) Legatura realizata intre caminul de racordare și reteaua de canalizare interioara a utilizatorului, inclusiv 
cea pentru apele meteorice, este in sarcina exclusiva a utilizatorului. Canalizarea și lucrarile de racord 
trebuie sa fie executate in condijii de etanșeitate. 
Art. 173. (1) Racordarea de noi utilizatori la retea se face numai de catre personalul autorizat, dupa un 
proiect aprobat de operator,  
(2) Pentru executarea unor astfel de lucrari, agentii economici, altii decat operatorul serviciului, trebuie sa 
fie autorizati și vor lucra sub supravegherea personalului operatorului. 
(3) Racordarea poate fi efectuata in unui dintre urmatoarele moduri: 



a) utilizand caminul de vizitare atunci cand noul racord este amplasat la o cota ridicata, iar curgerea se 
asigura gravitational sau, cand racordul este la cota joasa, se va asigura pomparea apei; 
b) prin realizarea unui camin nou pe canalul de serviciu.” 

Faţă de cele prezentate, vă rugăm dispuneţi.    
 

DIRECTOR EXECUTIV 
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