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JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

  

 
H O T Ă R Â R E 

privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/1999 
privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al  

Municipiului Oneşti 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de 14 
mai 2010; 
 

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;  

 

În baza art.36, alin.2, lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
Republicată, precum şi a Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia; 

  
  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 Hotărârii Consiliului Local nr.39/1999 privind 
aprobarea inventarului cu bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Oneşti, 
atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1347/2001, Anexa nr.3, cu poziţiile nr.303 – 308, 
conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/1999 privind 
aprobarea inventarului cu bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Oneşti, 
atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1347/2001, Anexa nr.3, în vederea intabulării 
acestora în domeniul public al municipiului Oneşti, după cum urmează: 

- la poziţia nr.161, coloana 3 va avea următorul cuprins „12,50 ha”; 
- la poziţia nr.162, coloana 3 va avea următorul cuprins „1,20 ha spate bloc Q1”; 
- la poziţia nr.164, coloana 2 va avea următorul cuprins „Parcul G. Călinescu şi 

Spaţiul verde adiacent”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins „3,10 ha”; 
Art.3  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
Nicolcea Gelu Titel 

 
  Contrasemnează, 

  Secretarul Municipiului, 
  Cons. Jur. Daniel Spânu 

Nr.34 
din 14 mai 2010 
SD/JRS 
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