
R O M A N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 
Oneşti, casării, demolării şi valorificării construcţiilor de la cazanele 3X100 tone/oră 

de la activul CET Borzeşti 3X50MW, etapa de cogenerare 
 
 
 Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de  08 august 2012; 

 
Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Oneşti – 

Gnatiuc Nicolae, Raportul de specialitate al Serviciului monitorizare, utilităţi publice şi 
control al activităţii de transport, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat şi al 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum şi adresa fax nr.357/27.04.2012 a SC 
Termoelectrica SA Bucureşti, Sucursala Electrocentrale Borzeşti; 

 
În baza Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 privind reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi a prevederilor art.10, 
alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;  

 
  În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit.c) şi alin.5, lit.b), art.45, alin.1 şi art.115, 
alin.1, lit.b) 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 – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 
Oneşti, a construcţiilor aferente cazanelor 3X100 tone/oră de la activul CET Borzeşti 
3X50MW, etapa de cogenerare. 
  

Art.2 – Se aprobă casarea, demolarea şi valorificarea, în condiţiile legii, a 
bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

 
Art.3  – Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
-    SC Termoelectrica SA Bucureşti, Sucursala Electrocentrale Borzeşti; 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Florian Constantin 

  
         Contrasemnează,  

         Secretarul Municipiului,  
    Cons. Jur. Daniel Spânu 

Nr.70 
din 08 august 2012 
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