
                 R O M Â N I A             
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea unor hotărâri 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit astăzi, 25 februarie 2010, în şedinţă 
ordinară;  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti, Raportul de 
specialitate al Biroului administraţie publică locală, juridic, informare şi relaţii publice, Avizul 
Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea 
domeniului public şi privat şi Adresa nr.269847/19.11.2009 a Ministerului Administraţiei şi 
Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă “Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău; 

 
În baza art.7, lit.”d” şi art.9, alin.(1) din Legea nr.213/1998 a privind proprietatea publică 

şi regimul juridic al acesteia şi a art.120, alin.4 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată;  

 
În temeiul dispoziţiilor art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 – Se aprobă completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.77 din 25 
septembrie 2009 prin introducerea alin. 2, care va avea următorul cuprins: 

“(2) Terenul prevăzut la alin.1 va fi folosit de municipiul Oneşti la realizarea unor 
obiective de interes public local”. 

 

Art.2 – (1) Se aprobă modificarea art.1, alin.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.83 din 
05 noiembrie 2009, care va avea următorul cuprins 

“Se aprobă plata sumei de 367 lei de către I.F. Stoian Mihai Alexandru reprezentând 
echivalenţa la valoare în cadrul schimbului de terenuri”. 

(2)Se aprobă modificarea art.2, pct.a) din Hotărârea Consiliului Local nr.83 din 05 
noiembrie 2009, care va avea următorul cuprins: 

“a) Municipiul Oneşti, persoană juridică de drept public, cu sediul în B-dul Oituz, nr.17 
transmite în proprietatea I.F. Stoian Mihai Alexandru cu sediul în municipiul Oneşti, str.G-ral 
Radu R. Rosetti, nr.10, bl.10, sc.1, etaj 2, ap.23, judeţul Bacău suprafaţa de 100 mp situată în str. 
G-ral Radu R.Rosetti, nr.7 bis, cu următoarele vecinătăţi: N – trotuar domeniu public, S – strada 
Tineretului, E – proprietate privată “Vrânceanu”, V – restaurant “Michelle”. 
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Art.3 – Celelalte dispoziţii ale hotărârilor rămân neschimbate.  
 

Art.4 – Prezenta  hotărâre se va comunica: 
- Ministerului Administraţiei şi Internelor;  
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Bacău;  
- Primarului municipiului Oneşti;  
- I.F. Stoian Mihai Alexandru. 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ene Gheorghe 

 
 
 

                      Contrasemnează,  
Nr.12                Secretarul Municipiului,  
din 25 februarie 2010                    Cons. jur. Daniel Spânu  
SD/JRS 

 


