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               R O M Â N I A      
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale  

S.C. “Domeniul Public şi Privat Oneşti” S.A.  
 
 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 12 iulie 2010;  
 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil 

Lemnaru, Raportul de specialitate al Biroului administraţie publică locală, juridic, informare şi 
relaţii publice şi al Direcţiei Economico–Financiare, Avizul Comisiei de studii şi prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat şi 
Avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;  

 
În baza art.17, art.21, art.36, alin.3, lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, Republicată, a Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi a 
art.8, alin.1 şi alin.2, lit.d) şi art.311, lit.b) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice; 

 
În temeiul 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 înfiinţarea societăţii comerciale DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT 
ONEŞTI, societate pe acţiuni prin reorganizarea serviciului public “Direcţia Tehnică a 
Domeniului Public şi Privat”, la care acţionar în procent de 100% este Municipiul Oneşti, 
reprezentat de Consiliul Local Oneşti, potrivit legii. 

 

Art.2 – Se aprobă Actul Constitutiv al S.C. “Domeniul Public şi Privat Oneşti” S.A., 
potrivit Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3 – Se împuterniceşte administratorul unic desemnat să efectueze toate procedurile 
privind înregistrarea şi înmatricularea S.C. “Domeniul Public şi Privat Oneşti” S.A. 

 

Art.4 – (1) Se aprobă atribuirea directă către S.C. “Domeniul Public şi Privat Oneşti” 
S.A a contractului de delegare a gestiunii a serviciului administrarea domeniului public şi 
privat, serviciului de iluminat public şi serviciului de salubrizare a municipiului Oneşti 

(2) Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să întocmească şi să semneze 
contractul de delegare a gestiunii serviciilor de la alin.1, precum şi protocolul de predare – 
primire a bunurilor aferente acestor servicii care se transmit în administrarea şi folosinţa 
societăţii. 
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Art.5 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
- Primarului municipiului Oneşti; 
- Registrului Comerţului Bacău. 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Panfil Gelu Ionuţ 

 
 

  Contrasemnează, 
  Secretarul Municipiului, 
  Cons. Jur. Daniel Spânu 

Nr.42 
din 12 iulie 2010 
SD/JRS                                                                    


