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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea transmiterii fără plată a unor terenuri din proprietatea 

municipiului Oneşti în proprietatea unor unităţi de cult 
 

 
Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de 31 august 2010;  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. 
Emil Lemnaru, Raportul de specialitate al Biroului juridic şi al Compartimentului 
Cadastru General şi Registru Agricol, Avizele Comisiei de studii şi prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat şi al 
Comisiei de pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi 
agrement, sănătate şi conservarea monumentelor, Decizia nr.16/24 ianuarie 1992 a 
Primăriei Municpiului Oneşti şi Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.69/6 octombrie 
2003;  

 

 În baza Legii nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri 
imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult; 
 

În temeiul art.36, alin.(2), lit.c) şi art.45 din Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se aprobă transmiterea fără plată a suprafeţei de teren de 12.000 mp din 
domeniul privat al municipiului Oneşti în proprietatea Parohiei Romano-Catolice „Sfinţii 
Apostoli Petru şi Paul” din Oneşti, judeţul Bacău. 

 
Art.2 – Se aprobă transmiterea fără plată a suprafeţei de teren de 2.910,91 mp din 

domeniul privat al municipiului Oneşti în proprietatea Parohiei Romano-Catolice „Sfânta 
Tereza” din Oneşti, judeţul Bacău. 

 
Art.3 – Datele de identificare cadastrale şi celelalte elemente ale terenurilor 

prevăzute la art.1 şi art.2 vor fi cuprinse în actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului 
de proprietate. 

 
Art.4 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să întocmească şi să 

semneze actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru imobilele 
prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre. 
 
 

 1



 2

Art.5 – Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
- Parohiei Romano-Catolice „Sfinţii Apostoli Petru şi Paul” Oneşti; 
- Parohiei Romano-Catolice „Sfânta Tereza” Oneşti. 

  
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Tofan Ion 

 
 

                      Contrasemnează,  
                                        Secretarul Municipiului,  
                                                Cons. jur. Daniel Spânu  
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