
                                                       R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea vânzării  CET Borzeşti – etapa de cogenerare 

  
 

          Consiliul  Local  al  Municipiului  Oneşti,  întrunit  în  şedinţă  ordinară  din  data  de  
03 martie 2011; 

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru, Raportul de specialitate al Direcţiei Economico-Financiare şi al Serviciului 
Monitorizare Utilităţi Publice şi Control al Activităţii de Transport şi 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) şi alin.5, lit.b), art.121, alin.2, art.123, alin.2 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, art.4 şi art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia; 

 

 În temeiul art.45, alin.3 şi art.115 alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Oneşti a instalaţiilor CET Borzeşti – etapa de cogenerare. 

(2) Terenurile şi clădirile aferente rămân în domeniul public al municipiului Oneşti. 
Art.2 –  (1) Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a instalaţiilor CET Borzeşti – 

etapa de cogenerare. 
(2) Preţul minim de vânzare va fi cel prevăzut în raportul de evaluare aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 17 decembrie 2010 în valoare de 10.829.532 lei, fără 
TVA. 

Art.3 – Instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei, precum şi alte acte 
administrative necesare, potrivit legii, vor fi aprobate de Primarul municipiului Oneşti. 

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

  
 

Preşedinte de şedintă, 
Cetean Bălănică Mircea Nicolae 

 
 
Contrasemnează,  

                       Secretarul Municipiului,  
Nr.9                                                                    Cons. jur. Daniel Spânu  
din 03 martie 2011 
SD/JRS  
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