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R O M A N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat 
al municipiului Oneşti, casarea, valorificarea sau demolarea acestora 

 
 
 Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de  02 iulie 2009; 

 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti,  Raportul 

de specialitate al Biroului tehnic-gospodărie şi al Compartimentului monitorizare, Avizul 
Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi 
administrarea domeniului public şi privat şi adresa nr.3683/22.06.2009 a Asociaţiei de 
proprietari nr.2; 

 
În baza Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 privind reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi a prevederilor art.10, 
alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, a 
art.36, alin.2,lit.”c” şi alin.5, lit.”b” 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 trecerea clădirilor Punctului termic nr.2 situat în B-dul 
Republicii, nr.32, Punctului termic nr.22 – Hotel Trotuş, Punctului termic hală metal 
(Comrepi), Punctului termic OCL, Punctului termic Principal, str. Caşinului, Punctului 
termic FB1, str. Cauciucului, nr.10, Punctului termic FB2, str. Cauciucului, nr.16, din 
domeniul public în domeniul privat al municipiului Oneşti. 
  

Art.2 – Se aprobă casarea, valorificarea sau demolarea bunurilor prevăzute la art.1 
din prezenta hotărâre. 

 
Art.3 – Se aprobă trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.4 – Se aprobă casarea şi valorificarea bunurilor prevăzute la art.3 din prezenta 

hotărâre. 
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Art.5 – Se împuterniceşte SC Termon CT SA Oneşti cu întocmirea caietului de 
sarcini, organizarea în condiţiile legii a licitaţiei publice, elaborarea şi derularea 
contractului de vânzare a materialelor rezultate din dezmembrări prevăzute la art.3 din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.6 – Sumele rezultate din valorificare se constituie venituri la bugetul local cu 

destinaţia – subvenţie SC Termon CT SA Oneşti pentru achiziţionare de combustibil. 
 

 Art.7 – Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
- SC Termon CT SA Oneşti. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                          TOFAN ION 
 
                                  
  
                                       
  
Nr.56                          Contrasemnează, 
din 02 iulie 2009                  Secretarul Municipiului, 
                             Cons. Jur.Daniel Spânu 
SD/PC 
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