
              R O M A N I A     
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

  
 

H O T Ă R Â R E 
  privind aprobarea preluării  în domeniul public al municipiului Oneşti a 

cinematografelor „Capitol” şi „Oituz” 
 
 
 Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă  ordinară din ziua de 08 septembrie 2009; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti,  Raportul   
Compartimentului de specialitate, avizul Comisiei  de studii şi prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, adresa 
nr.6201/19.08.2009 şi Hotărârea nr.8/03.08.2009 a Consiliului de Administraţie al RADEF 
„RomâniaFilm”;  

 
În baza art.36, alin.2, lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, a 

art.7, lit.”d” din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, precum şi a articolului unic pct.8 din Legea nr.303/2008 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea 
Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 
cinematografia;  

  
  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 preluarea sălilor de spectacol cinematografic „Capitol” situat în 
str. Poştei, nr.3 şi „Oituz” situat în B-dul Oituz, nr.25 împreună cu terenurile şi bunurile 
aferente din domeniul privat al statului în administrarea Regiei Autonome a Distribuţiei şi 
Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” în domeniul public al municipiului Oneşti în 
administrarea Consiliului local Oneşti. 

Art.2 –  Predarea-primirea se va face prin protocol în condiţiile articolului unic, 
pct.8 din Legea nr.303/2008. 

Art.3 – Hotărârea nr.39 din 12.06.2006 se abrogă. 
Art.4  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
- RADEF „RomâniaFilm”. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Adobricăi Ioana 

                                                                       Contrasemnează, 
Secretarul Municipiului, 
 Cons. jur. Daniel Spânu 

Nr.74 
din 08 septembrie 2009  
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