
R O M Â N I A  
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea concesionării unui suprafeţe de teren aflată în 

domeniul public al municipiului Oneşti în vederea amenajării unei baze 
pentru sport şi agrement 

 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua 
de 30.09.2011;  

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului 
Oneşti, Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, Avizul Comisiei de specialitate a consiliului local, adresa Federaţiei 
de Minifotbal din România privind concesionarea unei suprafeţe de teren pentru 
realizarea unei baze sportive moderne de minifotbal în Municipiul Oneşti; 

În baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulteriaore, a O.U.G. nr.54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare şi a H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006;  

În temeiul art.45 şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 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 concesionarea în condiţiile legii a unui teren în suprafaţă 

de 1500 m.p. pe o perioadă de 25 de ani, situat în Municipiul Oneşti, 
str.Perchiului, nr.3, aflat în domeniul public al municipiului Oneşti, pentru 
amenajarea unei baze pentru sport şi agrement, indentificat conform planului de 
situaţie prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.  

Art.2 – Se aprobă studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire, 
elaborate în vederea concesionării prin licitaţie publică, conform Anexei nr.2 şi 
Anexei nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3 – Primarul Municipiului Oneşti şi Serviciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului judeţul Bacău;  
- Primarului municipiului Oneşti;  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Negoiţă Ion 

             Contrasemnează,  
                                   Secretarul Municipiului,  
                                                                          Cons. jur. Daniel Spânu  
Nr. 75 
Din 30 septembrie 2011 
SD/BR 
 


