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MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea unor închirieri, concesiuni şi darea în folosinţă gratuită a 

unor bunuri proprietatea municipiului Oneşti. 
 

 Consiliul local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţa ordinară din ziua 
de  09 martie  2012 ; 
 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – 
ing. Emil Lemnaru, Raportul de specialitate al Compartimentului Cadastru 
General şi Registru Agricol, al Serviciului urbanism, precum şi al Directiei tehnice 
a domeniului public si privat Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, 
adresa nr.3709/22.02.2012 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 
Comăneşti filiala Oneşti, adresa nr.2776/27.2012 a Spitalului municipal Oneşti, 
precum şi nota internă nr.1506/29.02.2012. ; 
 
 În baza art.36, alin. 2, lit.c), alin.5 lit.a) şi lit.b) şi art.124 din  din Legea 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
  În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1 (1)– Se aprobă darea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str.8 
Martie nr.24, în suprafaţă de 137,21 cu destinaţia şcoală pentru nevoi speciale 
către „Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Comăneşti, filiala Oneşti”, 
persoană juridică fără scop lucrativ ce desfăşoară activitate de binefacere şi 
utilitate publică, pe o perioadă de 10 ani. 
             (2) – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să semneze 
protocolul de predare primire a bunului prevăzut la alin.(1). 
 
 Art. 2 – Se aprobă concesionarea unor suprafeţe de teren proprietatea 
municipiului Oneşti, în condiţiile legii, conform Anexei nr.1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art. 3 – Se aprobă închirierea unor spaţii proprietatea municipiului Oneşti 
în condiţiile legii, conform Anexelor nr.2 – 4 ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



 
Art. 4 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să aprobe 

documentaţiile aferente procedurilor de atribuire , în condiţiile legii, a bunurilor 
prevăzute la art.2-3 din prezenta hotărâre şi să semneze contractele de concesiune 
şi închiriere. 
 

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
-          Spitalul municipal Oneşti; 
-          Unităţilor de învăţământ din municipiul Oneşti; 
-          Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Comăneşti, filiala Oneşti. 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Zarzu Ciprian Octavian 

 
 
 
 
 
 

                                                                        Contrasemnează,  
                       Secretarul Municipiului,  
                                 Cons. jur. Daniel Spânu  
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