
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 120311 din 02.03.2023                                                                           PROIECT AVIZAT 

               SECRETARUL GENERAL AL  
        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                                 NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă determinată, a sălii Teatrului Municipal 
”Bacovia” din Bacău , Fundației Teatrale ”Neghiniță” Bacău, în scopul organizarii unui eveniment 
cultural pentru copii 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere: 
- Cererea nr.113375/10.02.2023,  emisă de Fundația ”Neghiniță”; 
- Referatul nr. 113375 din 14.02.2023 al Serviciului Monitorizare și Coordonare-Biroul 
Învățământ, Cultură, Sănătate prin care se propune punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe 
o perioadă determinată, a sălii Teatrului Municipal ”Bacovia” din Bacău, Fundației 
Teatrală ” Neghiniță”, în scopul organizarii unui eveniment cultural pentru copii.  
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 120313 din 02.03.2023; 
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 120314/1 din 02.03.2023; 
- Raportul Serviciului Monitorizare și Coordonare, înregistrat cu nr. 120314/2 din 
02.03.2023; 
 - Prevederile H.G nr.736/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei Teatrale "Neghiniţă" ca 
fiind de utilitate publică; 
-Prevederile art.874 alin.(1) din Legea nr.287/ 2009 privind Codul Civil, actualizată; 
- 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 administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d) , alin. (7) lit.a), d) și e) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

ART. I – Se aprobă punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă determinată, a sălii 
Teatrului Municipal ”Bacovia” din Bacău , Fundației Teatrale ” Neghiniță” Bacău, în 
vederea organizării celei de-a XIII-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru, Muzică și 
Dans pentru Copii ”Neghiniță”, în următoarele zile: 

-în data de  27 mai 2023 , în intervalul orar 11.00-14.00; 
- în data de 16 iunie 2023, în intervalul orar 10.00-20.00; 
-in data de 17 iunie 2023 , în intervalul orar 10.00-20.00; 
-ăn data de 18 iunie 2023 , în intervalul orar 14.00-20.00. 
 
ART.2.‑  Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Serviciul Monitorizare și Coordonare. 



ART.3 -Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului 
Monitorizare și Coordonare , Teatrului Municipal ”Bacovia” din Bacău şi Fundației ” 
Neghiniță” Bacău. 

ART. 4- 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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
Nr. 120313 din 02.03.2023 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă 
determinată, a sălii Teatrului Municipal ”Bacovia” din Bacău , Fundației Teatrale 
”Neghiniță” Bacău, în scopul organizarii unui eveniment cultural pentru copii 
 
 

Prin adresa primită din partea Fundației ”Neghiniță” Bacău, se solicită punerea la 

dispoziție, cu titlu gratuit, a sălii de spectacole a Teatrului Municipal ”Bacovia” , 

Fundației Teatrale ”Neghiniță” Bacău  în vederea organizării unui eveniment cultural 

pentru copii.  

Luând in considerare faptul că  Fundația Teatrală  ”Neghiniță ” deține  statut de 

instituție de utilitate publică precum și faptul că această manifestare culturală promovează, 

pe plan local,  creația și arta interpretativă, experiența artistică și motivarea pentru 

performanță, Municipiul Bacău dorește să contribuie la organizarea acestui eveniment prin 

punerea la dispoziție  a sălii Teatrului Municipal ”Bacovia” Bacău,  în conformitate cu 

prevederile legale.  

Faţă de cele prezentate anterior, vă rog să hotărâţi. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

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



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 120314/1 din 02.03.2023   
 
 
 

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

hotărâre  privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă determinată, a sălii Teatrului 
Municipal ” Bacovia” din Bacău, Fundației Teatrale ”Neghiniță” Bacău  în vederea organizării unui 

eveniment cultural pentru copii 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
-Prevederilor art.874 alin.(1) din Legea nr.287/ 2009 privind Codul Civil, actualizată : 

Art.874 Conţinutul şi limitele dreptului de folosinţă cu titlu gratuit 
(1) Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen 

limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică. 
-Prevederilor H.G nr.736/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei Teatrale "Neghiniţă" ca fiind de 
utilitate publică, care precizează:  
    Articol Unic Se recunoaste Fundatia Teatrala "Neghinita", persoana juridica de drept privat, fara scop 
patrimonial, cu sediul in municipiul Bacau, str. Aprodu Purice nr. 1, sc. A, ap. 13, judetul Bacau, ca fiind 
de utilitate publica. 
- 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, actualizat, 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 (2) lit.d), alin. (7) lit.a), d) și e) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ,actualizat, care precizează: 
Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
d)  atributii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei sale 
si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 



a) educatia 
d) cultura; 
 e) tineretul 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
    CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 120314 din 02.03.2023 

CĂTRE 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

DIRECŢIA JURIDICĂ  

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

Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, 

vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind punerea la 

dispoziție cu titlu gratuit pe o perioadă determinată, a sălii Teatrului Municipal ”Bacovia” 

din Bacău , Fundației Teatrale ”Neghiniță” Bacău, în scopul organizarii unui eveniment 

cultural pentru copii, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă 

rugăm ca până la data de 06.03.2023 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 
SERVCIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE  
Nr 120314 din 02.03.2023 
 
 

 
 
 
 
 

                       RAPORT DE SPECIALITATE  
al compartimentelor de resort la proiectul de hotărâreprivind  punerea la dispoziție cu titlu 
gratuit pe o perioadă determinată, a sălii Teatrului Municipal ”Bacovia” din Bacău , 
Fundației Teatrale ”Neghiniță” Bacău  în vederea organizării unui eveniment cultural 
pentru copii 
 

 

      Analizand proiectul de hotărâre nr  120311 din 02.03.2023, apreciem ca a fost întocmit 

cu respectarea prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cu respectarea OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, modificată și completată, motiv pentru care poate fi supus dezbaterii în 

ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

    Fata de cele mai sus prezentate, a fost intocmit  prezentul raport de specialitate in 

conformitate cu prevederile art.136(3) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

 
 

 
SERVICIUL MONITORIZARE SI COORDONARE 

   DANIELA MIHĂILĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 
SERVICIUL MONITORIZARE SI COORDONARE 
BIROUL INVATAMANT CULTURA SANATATE 
Nr.113375 din 14.02.2023                                                                                                

                                                                                                         APROB,  
                                                                                                       PRIMAR 

                                                                       dr.ing. LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
                                                                                                                         
 

REFERAT 
 
 
 

Avand in vedere : 
- Adresa înregistrată la instituția noastră sub numărul 113375/10.02.2023 prin care Fundatia 

Teatrala “Neghinita” din Bacău solicită sprijinul în vederea punerii la dispoziție a salii de 
spectacole de la Teatrul Municipal Bacovia, în scopul organizarii Festivalului International de 
Teatru, Muzica si Dans pentru Copii “Neghinita”. 

- Acordul obtinut de la Teatrul Municipal Bacovia Bacau, 
 
 
      propunem promovarea unui proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit, cu 
caracter temporar, a salii de spectacole de la Teatrul Municipal Bacovia, pentru Fundatia Teatrala 
“Neghinita”, în scopul organizarii editiei a XIII-a a Festivalului International de Teatru, Muzica si Dans 
pentru Copii “Neghinita”, in datele de 27 mai 2023 intre orele 11.00- 14.00, 16 iunie 2023 intre orele 10.00 
- 20.00, 17 iunie 2023 intre orele 10.00- 20.00 si 18 iunie 14.00-20.00. 
         Fata de cele prezentate, va rugam dispuneti. 
  
 
 
 

 
   SEF SERVICIUL MONITORIZARE SI COORDONARE 

                  DANIELA MIHAILA    
                                                                                                                    

Biroul Invatamant Cultura Sanatate                                                                                                                                                                                                                                     
insp. de spec. CALEAP FLORIN 

 
                                    


	Nr. 120313 din 02.03.2023
	EXPUNERE DE MOTIVE
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL BACĂU
	PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
	SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
	NR. 120314 din 02.03.2023
	CĂTRE
	SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE
	DIRECŢIA JURIDICĂ

